
Actie- en besluitenlijst  
 

Vergadering : Operationeel overleg KMAS en Mooiland 

Datum : Maandag 20 maart 2017 

 
Aanwezig 

Namens KMAS:   Korine Nijenhuis, Anita Knoester, José van Lieshout, Ed Edelenbos 

   Augustinus Tuparia 
 
Namens Mooiland:  Ed Kooger, Coördinator Participatie 
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Acties 

Vergader-

nummer: 

Omschrijving: Actie door: 
Realisatie 

datum: 

1 Opening 
Ed (K) heet iedereen van harte welkom.  

 
EK 

 

2 Vaststelling actiepunten en besluitenlijst 13 februari 
2017 

De actie en besluitenlijst wordt doorgenomen. 

- Naar aanleiding van het agendapunt over de 
warmtekosten is een afspraak gemaakt om kennis te 

nemen van de bezwaren ten aanzien van de afrekening, 
liggingscorrectie en leidingafgifte in de Stroomflat in 

Assen. Hier zullen Nico en Ed K bij aanwezig zijn. De 

discussie betreft een bezwaar dat gemaakt is over de 
percentages die toegepast worden bij de 

liggingscorrectie. In de Stroomflat is daar een stevige 
discussie over gevoerd. De antwoorden op deze kwestie 

zullen via Huurzaken verlopen. In een gezamenlijke 
bijeenkomst van de HO’s in Assen zal getracht worden 

duidelijkheid te verkrijgen over deze kwestie. 

- Ten aanzien van het schriftelijk opzeggen van de huur 
wordt opgemerkt, dat er ook een verplichting is bij de 

verhuurder schriftelijk te reageren op de opzegging met 
een ontvangsbevestiging. Dit is een controlemiddel voor 

de huurder dat de opzegging daadwerkelijk is ontvangen 

door Mooiland.  
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 3 Mededelingen: 

Pilot Amstelflat Bruist. Mooiland is benieuwd naar de 

feitelijke inhoud van het project. Vindt er een 
projectevaluatie plaats? Vanuit de Koepels en de HO’s wordt 

met belangstelling gekeken naar de inhoud van het project 
en of de Bruis-methode op meer plakken binnen Mooiland 

gehanteerd kan worden. Samen met Mooiland is de HOA van 
mening dat verschillende leeftijdscategorieën en 

uiteenlopende doelgroepen van huurders (via IVA, Zorggroep 

Drenthe) het ook mogelijk maken dat de sociale samenhang 
versterkt kan worden in het complex. Jongeren kunnen 

bijvoorbeeld ouderen helpen bij automatisering en ICT. De 
gemeenschappelijke ruimte kan ingezet worden voor 

ontmoetingsactiviteiten voor alle categorieën, waarbij er 

onderlinge hulp en advies geboden kan worden. Ook worden 
er themabijeenkomsten georganiseerd. De 
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welzijnscommissie van de HOA is een belangrijk middel om 

hieraan te werken.  

 
Gesprek Voorzitters Koepel Grave en KMAS 

Augustinus heeft het initiatief genomen voor een gesprek 
tussen beide voorzitters van de Koepels. Hij en Onno hebben 

een constructief gesprek gevoerd, waarbij de samenwerking 

tussen Koepel Grave en KMAS en de relatie tussen beide 
voorzitters onder de loep is genomen. Er is verwarring 

ontstaan over de voorzittersrol binnen Koepel Grave. Met de 
oprichting van de rechtspersoon is Gerrie Knuiman de 

voorzittersrol toebedeeld. De taakverdeling tussen de 
feitelijke voorzitter en de interimfunctie van Onno moet 

worden uitgekristalliseerd. Vooralsnog betekent dit dat het 

operationeel/technisch (zonder last en ruggespraak) 
voorzitterschap bij Onno rust en het inhoudelijke 

voorzitterschap door Gerrie wordt bekleed. Onno zal de 
Koepel procedureel begeleiden.  

Nu er nog gewerkt wordt aan de organisatiestructuur bij 

Koepel Grave blijkt een verdere samenwerking met KMAS 
ingewikkeld. KMAS en Koepel Grave hebben daarom besloten 

dat een organisatorisch samenwerkingsverband nu nog een 
brug te ver is. Maar daar waar samenwerking op inhoud tot 

de mogelijkheid behoort, zullen beide Koepels dat zeker niet 
nalaten.  

 

Vaststelling excursie 
In overleg met Koepel Grave was afgesproken dat er een 

gezamenlijke excursie georganiseerd zou worden voor de 
beide Koepels. Aanvankelijk was hiervoor 20 april geprikt 

met als mogelijke locatie Pijnacker.  

Nagekomen bericht: Ed K wordt 19 april geopereerd en 
daardoor wordt de excursie verschoven naar een andere 

datum. Het voorstel is om deze excursie de eerste helft van 
mei te laten plaatsvinden. Een definitieve datum zal in 

overleg met KMAS vastgelegd worden.  
 

Woonruimteverderlingssystemen 

Voor wat betreft de woonruimteverdeling en aansluiting bij 
de regionale verdeling het volgende:  

 
Wooniezie:  

In de regio Eindhoven-Helmond wordt aan gesloten bij 

Wooniezie. Op 22 maart zullen alle woningzoekenden in/voor 
dat gebied per mail of per brief geïnformeerd worden. 

Wooniezie hanteert geen inschrijfkosten, dat maakt de 
overstap laagdrempelig. De regiobeheerder informeert de 

bewonerscommissies in die regio. 
 

Drenthe Huurt:  

Mooiland heeft contact gelegd met het 
samenwerkingsverband Drenthe Huurt. Mooiland is daar 

welkom om zich aan te sluiten. Eerst zal onderzocht worden 
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wat hiervan de extra kosten zijn. Drenthe Huurt kopieert 

a.h.w. de advertentie van de corporatiewebsite. 

Woningzoekende hebben hierdoor een totaal overzicht van 
het woningaanbod, maar blijven zich wel inschrijven bij de 

eigen corporatie. De vindbaarheid van de woningen zal dan 
wel verbeteren. 

 

Friesland: 
Ook in Friesland is samenwerking naar één systeem in 

voorbereiding. Dit blijft Mooiland volgen en afhankelijk 
daarvan kiest Mooiland voor een goed moment om ook daar 

(mede afhankelijk van de kosten) aan te sluiten.  
 

Uitwerking Speerpunten KMAS: 

KMAS heeft een begroting ingediend en deze besproken met 
Mooiland. De begroting is hoger dan die van vorig jaar. De 

nieuwe begroting bedraagt € 75.000, - Het eerste voorschot 
op die begroting is inmiddels overgemaakt aan de KMAS. 

Daarmee kunnen de eerste werkzaamheden voor dit jaar 

uitgevoerd worden. Voor wat betreft de tweede helft van dit 
jaar zullen de afspraken tegen het licht gehouden worden en 

het programma van de KMAS scherp in beeld gebracht 
worden. KMAS vraagt Mooiland zo snel mogelijk uitsluitsel te 

geven over de begroting en de tweede termijn over te 
maken. Ed zal hier actie op ondernemen. 

 

Faciliteren Huurders in complexen waar geen HO is:  
Mooiland omarmt alle betrokkenheid van bewoners ook als 

deze geen formele status hebben. Dus als zij (extra) 
middelen nodig hebben om te kunnen functioneren, wil 

Mooiland hen daartoe faciliteren. KMAS zal binnenkort met 

Ed K en Jochem Schoemaker een bijeenkomst plannen over 
het stimuleren van de oprichting van HO’s. De vraag is met 

welke inzet en middelen kunnen we stimuleren dat er nieuwe 
initiatieven kunnen ontstaan en er nieuwe HO’s kunnen 

worden opgericht. In dit overleg zal worden bepaald op 
welke wijze dit efficiënt kan plaatsvinden en op welke wijze 

er samengewerkt kan worden door Mooiland en KMAS. 
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Nieuwe Algemene Huurvoorwaarden 

Na de eerste introductie bij beide Koepels heeft Koepel Grave 

een eerste reactie geformuleerd op de algemene 
voorwaarden. Dit is nog niet gebeurd bij/door de KMAS. De 

eerste opmerking van KMAS luidde dat er behoefte is aan 
een leeswijzer bij het stuk om het te kunnen beoordelen. 

Hierop is een reactie geformuleerd door Jan Broeders en Ed 

K. Dit is vervat in een leeswijzer. Deze is in het bezit van de 
leden van de KMAS. Op 6 april zal een bijeenkomst 

plaatsvinden van een vertegenwoordiging van beide Koepels 
met Jan Broeders (sr jurist Mooiland) en Ed K. Tijdens deze 

bijeenkomst zullen beide Koepels een gezamenlijk standpunt 

formuleren en dit overleggen met Mooiland. Vanuit Koepel 

 

KMAS/ 

Koepel 
Grave/JB/ 

EK 

 

06-04-17 
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Grave nemen Johanna van Mun, Jacques Willemsen en 

Marion Scholten deel aan dit overleg. Vanuit de KMAS zullen 

Augustinus en Korine deelnemen. Ed vraagt de KMAS het 
concept en de leeswijzer goed door te nemen. Na de 

bespreking op 6 april zal een adviesaanvraag verstrekt 
worden. 

 

5 

 

Veiligheid in complexen 

KMAS stelt voor om voor dit onderwerp aandacht te vragen 
in het Bestuurlijk Overleg. Er heeft een naar incident 

plaatsgevonden in de Amstelflat. Uit het niets heeft een 

bewoner een andere bewoner toegetakeld met een hamer. 
Dit vond plaats zonder enige aanleiding en zonder dat er 

sprake was van een conflict. Het slachtoffer is behoorlijk 
getraumatiseerd en in shock door het voorval. Vanuit 

Zorggroep Drenthe en vanuit de HO is aangifte gedaan en er 
is proces verbaal opgemaakt. De dader is in voorlopige 

hechtenis genomen. Augustinus vraagt hier aandacht voor. 

Hoe handelt Mooiland in voorkomende gevallen, wat is hierin 
wijsheid en hoe moet er opgetreden worden door de 

getuigen? Het blijkt geen eenvoudige kwestie. Ook blijkt dat 
vaker incidenten plaatsvinden, doordat er meer en meer 

verwarde mensen of bewoners met een ‘vlekje’ een woning 

huren van Mooiland. 
 

Veiligheid en veiligheidsgevoelens spelen niet alleen bij 
delicten en bij fysiek geweld een rol maar, maar ook bij  

verbale incidenten en uitsluitingsmechanismen (zoals in 
Etten-Leur). 

Ook in preventief opzicht zullen er maatregelen genomen 

moeten worden. KMAS stelt voor dit aan de orde te stellen 
met de bestuurder. Ook kan er een speciale bijeenkomst 

over dit thema plaatsvinden. Feit is wel dat het 
veiligheidsklimaat en excessen in complexen en hoe daarmee 

om te gaan de nodige aandacht verdient.  

 

 

KMAS/EK  

 

BO 
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6 Rondje langs de velden 

 Etten-Leur. Martien en Ed hebben een gesprek gehad 

met de Bewonersvereniging (verantwoordelijk voor de 
organisatie van activiteiten). Dit gesprek verliep in de 

ogen van de Bewonersvereniging niet naar wens. Fiet is 
dat de Bewonersvereniging van mening blijft dat er een 

motie van wantrouwen ingediend moet worden richting 

de HO. Hoe dan ook er is sprake van intimidatie, 
onderling wantrouwen, geruzie en geharrewar. In de 

ogen van de Bewonerscommissie is de HO de bron van 
alle kwaad. De HO is in de ogen van de 

bewonersvereniging o.a. verantwoordelijk voor de 
beëindiging van het dienstverband van de huismeester 

en is niet representatief handelend voor de bewoners van 

de flat. Op 7 maart heeft Ed op verzoek van de HO een 
bijeenkomst geleid over het functioneren en de taken 

van de HO. Alle bewoners van de Emmaflat waren voor 
deze bijeenkomst uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst 

is de afspraak gemaakt dat de HO nieuwe leden gaat 

werven. De werving zal via een brief gericht aan de 
bewoners plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomst is een 

appèl gedaan aan de omgangsvormen en het wederzijds 
respect. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. 

Nu wacht een nieuw gesprek met de 
Bewonersvereniging. Ed en Martien zullen hier actie op 

ondernemen.   

 Apeldoorn. Over de afhandeling van klachten is de 
afspraak gemaakt dat de map, die al een tijd circuleert, 

van tafel is gehaald. Als een soort nulmeting is een 
inventariserende bijeenkomst gehouden naar de 

klachten/wensen in de marktpleinflat. Daar waren ca 25 

bewoners bij aanwezig. In dat overleg is een aantal 
technische- en zijn ook enkele sociale aspecten 

benoemd. Mooiland neemt een aantal van deze 
technische aspecten in uitvoering en zal ook kijken of op 

een aantal sociale aspecten tegemoet kan worden 
gekomen aan de wensen van bewoners en de HO. 

Daarmee is de discussie met Mooiland defintief beëindigd 

aangaande de map met (gedateerde) klachten. Mocht de 
huurdersorganisatie het hier niet mee eens zijn, dan kan 

altijd nog de formele bezwaarprocedure gevolgd worden. 
Verder is de afspraak gemaakt dat de contacten over het 

complex via de sociaal consulent verlopen en niet via 

allerlei andere kanalen bij Mooiland aan de orde worden 
gesteld. In de ledenvergadering van de KMAS zijn de 

klachten opnieuw aan de orden gekomen en is gedreigd 
met het voorlopig opschorten van de huurbetaling. 

Augustinus heeft toegezegd een bezoek te brengen aan 
het complex. 

 Een huurder uit Heilo heeft bij de KMAS aan de orde 

gesteld dat de verwarming na 23.00 uur uitgaat. Dit 
heeft consequenties voor zijn leefritme. Hij wil zelf 

kunnen bepalen op welk tijdstip de verwarming uit of 
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aangaat. Mooiland geeft aan dat dit een kwestie is die 

speelt bij collectieve verwarmingssystemen. Het 

uitschakelen van de verwarming na een bepaalde tijd is 
inherent aan dit systeem. Met Jan Broeders (Sr. Jurist) 

zal een afspraak gemaakt worden om meer duidelijkheid 
te krijgen over de mogelijkheden en beperkingen. De 

KMAS stelt zich op het standpunt dat bij de invoering van 

de warmtewet de huuder dag en nacht over warmte kan 
beschikken als er individueel wordt afgerekend. Bij 

collectieve systemen wordt de verwarming na een 
bepaald tijdstip naar een lagere temperatuur geschakeld. 

Als er behoefte is aan een aanpassing van dit tijdstip zal 
70% van de bewoners hierop een akkoord moeten 

geven. 

 

7 Verbeteringstraject Mooiland 

Ed geeft een toelichting op het verbetertraject binnen 
Mooiland. Het betreft een traject dat zijn beslag krijgt bij het 

Klant Contactcentrum, Dagelijks Onderhoud en Huurzaken. 
Mooiland heeft geconstateerd dat bij de afdelingen die te 

maken hebben met klantcontacten de dienstverlening sterk 

verbeterd kan worden. Dat begint bij het bewustzijn van de 
medewerkers. Medewerkers van Mooiland die te maken 

hebben met klantcontacten zijn geïnterviewd en hebben hun 
reflectie gegeven op de gang van zaken. Ook hebben ze heel 

kritisch gekeken naar het functioneren van de eigen 
afdelingen. Het blijkt dat Mooiland voor veel klanten een 

anonieme vesting is, waarbij het niet duidelijk is voor de 

klanten wie waarop aanspreekbaar en waarvoor 
verantwoordelijk is. Als je Mooiland belt krijg je iemand van 

het KCC aan de lijk die je dan weer doorverbind naar andere 
geledingen binnen de corporatie. Voor klanten betekent dat 

je verschillende malen dezelfde boodschap moet afgegeven 

aan verschillende medewerkers, waarbij je geen idee hebt 
wie je aan de lijn hebt. 

Dat onnodige herhaalverkeer zal zoveel als mogelijk 
vermeden moeten worden. Dat kan als medewerkers van 

Mooiland beter op de hoogte zijn van de skills en 
verantwoordelijkheden van medewerkers, waardoor 

doorverwijzing of terugbellen op een veel adequatere wijze 

kan plaatsvinden. Ook krijgen medewerkers per 20 april 
allemaal een eigen doorkiesnummer, waardoor klanten ook 

direct contact hebben met de verantwoordelijke 
medewerker. Bij huurzaken en incasso zullen medewerkers 

ook direct gekoppeld worden aan klanten, waardoor het 

dossier ook direct gevolgd kan worden en klanten op een 
adequate wijze geholpen kunnen worden.  

Medewerkers die een nieuw doorkiesnummer hebben 
gekregen worden geacht er voor te zorgen dat telefoontjes 
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binnen 24 uur beantwoord worden. Dat betekent ook dat 

medewerkers altijd zorgen voor een ‘achtervang’.  

8 Wat verder ter tafel komt 
 Afrekening Warmtewet en afrekening servicekosten. Voor 

wat betreft de afrekening van de servicekosten 

warmtekosten hebben de HO’s uit Assen een gesprek 
gehad met Mooiland. Hier waren Nico Kruithof en Ed 

Kooger bij aanwezig. Mooiland heeft een presentatie 
gehouden over de vragen die men had in Assen. In een 

aantal gevallen is er sprake van een forse stijging van de 

warmtekosten door de individuele bemetering. Ook 
waren er vragen over de toepassing van de 

liggingscorrectie en de leidingafgifte. Omdat er discussie 
is over toepassing van de liggingscorrectie en de 

gehanteerde tabel daarvoor wordt gevraagd aan Ista hier 
kritisch naar te kijken. Ed zal Ista hiertoe uitnodigen om 

op locatie een bijeenkomst te beleggen en te kijken naar 

eventuele aanpassingen/alternatieven.  

 
EK/NK/HO’s 

 

 
22-03-17 

 

 
 

 
 

 

 

9 
 

Volgend operationeel overleg: 
8 mei 2017, De Overweging Ede 

10.00 -10.30 u KMAS bestuur  

10.30 -13.00 u KMAS-Mooiland (incl. lunch) 
 

Mooiland 
KMAS 

 

 
 

08-05-17 

 

 
 

 
Besluiten 

 

Vergader-
nummer: 

Realisatie-
datum: 

Omschrijving: 

2 12-12-2016 Actie- en besluitenlijst d.d. 12 december is vastgesteld  

 

 
Bijlage: Presentatie Planmatig Onderhoud 


