
 

 

Verslag bijeenkomst Adviesraad Wonen Plus 

 

Datum  :  19 September 2022                               

Tijdstip  :  14.00 - 16.00 uur 

Locatie  :  Bij Jolanda Liefting thuis 

Aanwezig  :  Angelique, Jolanda, Ruud, Tineke en Ton  

Afwezig   :  Greta Tromp 

Gast        :  Mireille Spits                               

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Tineke opent de vergadering en heet ons nieuwe lid Ruud Oskamp welkom. 

Er volgt een voorstelrondje i.v.m. het toetreden van Ruud Oskamp. Hij vertelt met het nodige 

enthousiasme over zijn bestuurlijke ervaring als lid en later voorzitter van de 

ondernemingsraad van de gemeente Alkmaar. Ton is een oud collega die ook in de 

ondernemingsraad actief is geweest. 

De agenda word aangepast. De presentatie van Mireille gaat naar punt 2. Zij zal daarna de 

vergadering verlaten. 

 

2. Mireille Spits terugkoppeling onderzoek beleidskeuken 

Zij geeft aan dat zij de inventarisaties heeft voltooid en dit heeft besproken met het bestuur en 

consulenten. Zij zal ons van het verdere verloop op de hoogte houden en zich dan via 

Angelique bij ons melden om uitleg te geven. 

 

3. Mededelingen 

Angelique meldt dat Daniëlla IJsveld naar de Rabo clubkas bijeenkomst van 13 oktober 2022 in 

de Vest gaat en hier WonenPlus Alkmaar zal vertegenwoordigen. Zij vraagt wie de Adviesraad 

wil vertegenwoordigen. Dit wordt onze interim voorzitter Tineke. 

 

4. Verslag bijeenkomst 1 augustus 2022 

Verslag goedgekeurd. 

 

5. Gemeente Alkmaar Coalitie akkoord bespreken 

Dit punt naar volgende vergadering i.v.m. tijdsdruk. 

 

6. Beheer e mailadres en Google Drive account 

Ton heeft dit nu onder beheer. De Google Drive account is op zijn naam aangemaakt om de 2 

enquêtes mogelijk te maken. Afgesproken wordt dat hij dit blijft beheren tot er een nieuwe 

secretaris is. Ton vraagt aan Angelique om de verslagen van het bestuur. Afgesproken wordt 

dat zij ze naar het mailadres van de adviesraad stuurt, hij mailt ze dan naar de leden. 

 

7. Actielijst 

De lijst is al een tijd niet bijgewerkt. Angelique en Ton gaan deze actualiseren. 

 

8. Rondvraag 

Tineke gaat Greta Tromp bellen i.v.m. haar afwezigheid. 

Ruud is positief over de informele en vriendschappelijke manier van vergaderen. 

 

9. Volgende vergadering op 18 Oktober om 13.30 uur bij Jolanda Liefting. 

 


