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VERSLAG ZOOMVERGADERING 8 DECEMBER 2020 

AANVANG: 20.00 UUR 

 

Aanwezig: 

o 5 huurders 

o 3 bestuursleden 

1. Opening 

o Voorzitter verhinderd 

2. Toelichting op zoomvergadering 

o Gezien ervaringen aanwezigen NIET nodig 

3. Aanvullingen op de agenda 

o Wim Spekman over Florabuurt. Bij punt 9 aan de orde. 

4. Nieuwsbrief 

o Men is positief over de Nieuwsbrief. Wel lijkt het goed wat meer berichten over 

huurders/buurten op te nemen. Besloten wordt in de Nieuwsbrief het punt Uit de 

buurten op te nemen. 

NB secr. Hier wel de huurders over informeren. 

5. Werkplan 2021 

o De HRC is bezig het werkplan voor 2021 op te stellen. Zij verneemt graag van u 

wat er in dit werkplan opgenomen moet worden. Voorgesteld wordt ook het punt 

onderhoud op te nemen. Bestuur zal dit bekijken. 

6. Kandidaten bestuur 

o Het bestuur is nog steeds op zoek naar aanvulling bestuur. Deze dringende oproep 

wordt door bestuur herhaald. 

7. Jaarvergadering De Brug op 15 december 2020.  

o Gezien de huidige situatie rond De Brug doet de secretaris een dringend beroep op 

de aanwezigen de verfgadering bij te wonen 

8. Zoomvergaderingen 

o De HRC heeft nu 4 maal zoomvergaderingen georganiseerd. Bestuur is 

teleurgesteld over de opkomst bij deze vergaderingen. Aanwezigen vinden dat de 

zoomvergaderingen doorgang moeten vinden. Wel wordt gesteld dat de 

vergaderingen meer uitnodigend (bv door de keuze van de onderwerpen) voor de 

huurders moeten zijn. Niet alleen zenden maar ook ontvangen. Gedacht kan 

worden aan vergaderingen waarbij problemen (zoals huisvuil/verkoop 

woningen/enz) aan de orde komen.  De HRC nodigt “deskundigen” uit om op die 

vragen te reageren. Huurders wordt gevraagd vooraf vragen in te zenden. 

9. Wat verder ter tafel komt. 

o Florabuurt Wim Spekman. Wim doet verslag over bijwonen vergadering over 

Florabuurt/ Georganiseerd door Ombudsteam. Mn de rol en functievan de 

stuurgroep Florabuurt besproken en problemen om stuurgroep lid te laten worden 

van de buurtcoalitie. Ombudseam maakt (concept) documentover samenwerking 

buurtcoalitie en Stuurgroep. 

o Een aanwezige is door de Woonbond benaderd over drugsproblematiek bij de 

Rondelen. Secr zal dit nagaan. 

o Een van de aanwezigen vraagt naar situatie rond De Hoven. HRC weet dat 

Havensteder op 4 december een kort geding heeft aangespannen teneinde 
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duidelijkheid te krijgen over situatie betreffende 19 bewoners op zgn kraakvontrat 

en 1 reguliere huurder. 

10. Sluiting 

o Ca 21.00 uur wordt bijeenkomst gesloten. 
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