
Actie- en besluitenlijst  
 

Vergadering : Operationeel overleg KMAS en Mooiland 

Datum : Maandag 8 mei 2017 

 
Aanwezig 

Namens KMAS:   Korine Nijenhuis, José van Lieshout, Ed Edelenbos, Augustinus Tuparia 
 
Namens Mooiland:  Ed Kooger, Coördinator Participatie en Jochem Schoemaker, 

gebiedsregisseur 
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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 20 maart 
2017 
De actie en besluitenlijst wordt doorgenomen. 
- Naar aanleiding van de discussie over de warmtekosten 

en de liggingscorrectie in de complexen Stroom en 

Amstelflat is een bijeenkomst belegd met een adviseur 

van Ista. Met de adviseur van Ista is de afspraak 
gemaakt een herberekening uit te voeren op basis van 
het feitelijk verbruik en de liggingsaspecten. De huidige 
liggingscorrectie lijkt geen recht te doen aan het feitelijk 
verbruik en de buitenmuren of koude overbrengers. We 

wachten de berekeningen van Ista (Marcel Collignon) af.  
 

Ista en EK 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

08-05-17 
 

 3 Mededelingen: 
Afmelding Martien van Heumen In verband met personele 
kwesties kan Martien van Heumen niet aanwezig zijn bij dit 
Operationeel Overleg.  

Projectinformatie en evaluatie project Bruis Mooiland is 
benieuwd naar de feitelijke inhoud van het project. Vindt er 
een projectevaluatie plaats? Ook vanuit de Koepels en de 

HO’s wordt met belangstelling gekeken naar de inhoud van 
het project. Op basis van de projectevaluatie wordt gekeken 
of de methode van waarde kan zijn voor andere complexen 
van Mooiland. Vanuit Platform 31 sijpelt er maar weinig 

informatie door naar Mooiland en corporaties. Zo is Mooiland 
benieuwd naar de kritische succesfactoren van het project en 
wat er voor nodig is om projecten te kunnen entameren.  
Gesprek Koepel Grave en KMAS 
Naar aanleiding van het gesprek tussen beide voorzitters is 
in een klein verband gesproken tussen vertegenwoordigingen 

van Koepel Grave en KMAS. Nu er nog gewerkt wordt aan de 
organisatiestructuur bij Koepel Grave blijkt een verdere 
samenwerking met KMAS nog een brug te ver. 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 

 
MvH 
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beide Koepels. Aanvankelijk was hiervoor 20 april geprikt 
met als mogelijke locatie Pijnacker.  
Dit blijkt niet mogelijk op 20 april. Helaas zal het ook niet 
voor de zomer nog lukken. Met de huurders-

vertegenwoordiging in Pijnacker is een afspraak op 8 juni 
gepland om de voorbereiding ter hand te nemen. Ed en 

Augustinus reizen af naar Pijnacker.  
 
Tweede termijn KMAS 
Ed zorgt voor uitbetaling van de tweede termijn van de 
KMAS voor 2017. Hiervoor heeft hij de procedure al in gang 

gezet. 
 
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. Augustinus heeft hierover 

een bijeenkomst belegd met Ed K en Jochem Schoemaker. 
Tijdens deze bijeenkomst is afgesproken dat we niet met een 
mailing alle bewoners gaan bestoken, maar dat we ons 

concentreren op de mogelijkheden waar met een geringe 
inspanning huurdersvertegenwoordigingen op te richten. We 
concentreren ons dan ook op de mogelijkheden in Nijmegen, 

Arnhem en Breda. Daar lijken de perspectieven aanwezig om 
bewonersvertegenwoordigingen van de grond te tillen.  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
EK 
 
 

 
 
KMAS/EK/JS 
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Werkbezoeken KMAS 
Augustinus en Ed Edelenbos zijn op tournee geweest met de 
KMAS. Het blijkt dat er bij een aantal HO’s behoefte is aan 

informatie en aan ondersteuning bij hun activiteiten. Voor 
veel HO’s is het werk van de KMAS een ‘ver van mijn bed 
show’. Door de werkbezoeken wordt de relatie van de KMAS 
geïntensiveerd en krijgt de KMAS ook inzicht in lokale 
vraagstukken.  

Ed K geeft aan dat dit een goede zaak is, maar stelt ook dat 
de KMAS een aantal lokale kwesties ook daar moet laten en 

deze niet moet overnemen. Het komt nu voor dat in 
sommige complexen, daar waar er contact is gelegd met 
Mooiland, kwesties nogmaals bij de KMAS neergelegd 
worden. Mooiland begrijpt dat er soms ook zaken op het 
bordje terecht komen bij de KMAS, waarover met lokale 
betrokkenen en Mooiland geen overeenstemming is bereikt, 

maar stelt ook dat de KMAS lokale klachten of geschillen 
indien dit geen structurele problemen zijn, daar moet laten. 
 

 
KMAS/ 
Koepel 

Grave/JB/ 
EK 

 
Voorjaar 
17 

5 
 

Terugblik ledenvergadering KMAS 12 april 2017 
Tijdens de laatste ledenvergadering van de KMAS is 
uitgebreid ingegaan op de stand van zaken rondom het 

streefhuurbeleid, de jaarlijkse huurverhoging en de bijdrage 

en invloed van de Koepels hierop. Ook heeft Mooiland een 
inleiding verzorgd over het verbetertraject bij het KCC, 
huurzaken en Dagelijks Onderhoud. Tijdens deze 

 
KMAS/EK  

 
12-04-17 
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bijeenkomst heeft de KMAS alle vragen van de HO’s 
adequaat beantwoord. Desondanks bleef vanuit de HO 
Oegstgeest grote ontevredenheid bestaan over de KMAS en 
Mooiland.   

6 Prestatieafspraken in overig Werkgebied 

Jochem Schoemaker is voor dit agendapunt uitgenodigd. De 

beleidslijn ten aanzien van de prestatieafspraken is wat 
aangepast. Vorig jaar was de lijn dat Mooiland nog zou 
meeliften op de vleugels van andere corporaties en dat HO’s 
op basis van een piepsysteem Mooiland konden betrekken bij 
het tripartiteoverleg. Dat gaat dit jaar wat veranderen. Nog 
steeds is de woonvisie van gemeenten en het piepsysteem 
de basis voor de betrokkenheid van Mooiland. Maar Mooiland 

lift niet meer mee op de vleugels van andere corporaties. 
Daarvoor is de agenda van de corporaties te uiteenlopend. 
Mooiland is in veel gemeenten een te kleine speler met een 
heel specifieke woningvoorraad. Daarom concentreert 
Mooiland zich met primair op bezitgebonden zaken. Daarover 
wil Mooiland in gecomprimeerde standaardtrajecten met 

betrokken partijen van gedachten wisselen en nadere 
relevante afspraken maken. De werkwijze wordt besproken 
met de KMAS en nader vastgesteld. Verder is er een 
verdeling gemaakt in het werkgebied van Jochem en zijn 
nieuwe collega Rol Vullings. Grofweg komt het neer op Oost 
Nederland: Jochem en West Nederland Rolf. 
  

JS/RV m.i.v. 09-

17 

7 Rondje langs de velden 
 Etten-Leur. Martien en Ed K hebben opnieuw een 

gesprek gehad met de Bewonersvereniging 
(verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten). 
Dit gesprek verliep in de ogen van de 
Bewonersvereniging nog steeds niet naar wens. Mooiland 

stelt hierbij dat er sprake is van intimidatie door de 
Bewonersvereniging van een aantal bewoners en 

oneigenlijk gebruik van de activiteitenruimte. Hierop 
heeft Mooiland het besluit genomen de activiteitenruimte 
te sluiten voor de Bewonersvereniging. Dat betekent dat 
de sloten zijn vervangen en dat de activiteiten overdag 

uitsluitend kunnen plaatsvinden onder auspiciën van de 
huismeester. De avondactiviteiten zullen met 
uitzondering van het koor niet meer plaatsvinden. 
Mooiland heeft aangeboden een mediation traject in te 
willen gaan met de Bewonersvereniging en heeft 
gevraagd aan de Bewonersvereniging een mediator te 
zoeken. Met de door de Bewonersvereniging 

voorgedragen mediator zal op 9 mei een gesprek 
plaatsvinden. 

 Amstelflat Assen. Naar aanleiding van geweldsincidenten 

en bedreiging, wordt bekeken op welke wijze hierop 
adequaat actie kan worden ondernomen. Hiervoor is de 
jurist ingeschakeld en de veroorzaker zit in voorlopige 

 
MvH/EK/ 
bewonersv. 
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Mooiland 
 
 
 

 
09-05-17 
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hechtenis en aangestuurd wordt op het niet terugkeren 
van deze bewoner. 

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

van tafel is gehaald. 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 orde gekomen en is gedreigd met het voorlopig 
opschorten van de huurbetaling. Augustinus heeft 
toegezegd een bezoek te brengen aan het complex. 
Mooiland zal kijken wat de status van deze klachten is en 
indien het noodzakelijk is actie te ondernemen, deze 

klachten verhelpen. Tegelijkertijd beseft Mooiland, dat de 
HO van het aanpalende complex, niet tevreden gesteld 
kan worden als het gaat om projectmatig onderhoud. Dit 

heeft te maken met het MJOP en de prioriteiten en 
labeling van complexen waarbij de urgentie hoger is.  

 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 
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. 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. Indien dit niet 

mogelijk is zal er een individuele oplossing gevonden 
moeten worden. 

 

 
Sociaal 
consulent/ 
Elly Pansier 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
KMAS/JB/EK 

8 Wat verder ter tafel komt 
 In het kader van het verbeteringstraject van Mooiland 

heeft iedere medewerker een eigen telefoonnummer. Dat 
verloopt via skype voor bedrijven. Echter de invoering 
van het systeem vertoont nog wat kinderziekten 

waardoor de bereikbaarheid van medewerkers te wensen 
over laat. Ed blijft gewoon bereikbaar via zijn mobiele 
telefoonnummer totdat de problemen met het nieuwe 
systeem zijn opgelost.  

 
EK 
 

 
20-04-17 
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9 
 

Volgend operationeel overleg: 
26 juni 2017, De Overweging Ede 
10.00 -10.30 u KMAS bestuur  
10.30 -13.00 u KMAS-Mooiland (incl. lunch) 

 

Mooiland 
KMAS 
 
 

 

26-06-17 

 
 

 
 
Besluiten 
 

Vergader-
nummer: 

Realisatie-
datum: 

Omschrijving: 

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

 
Bijlage: Presentatie Planmatig Onderhoud 


