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                                                NIEUWSBRIEF 37-SEPTEMBER 2021 

 

Beste leden, 
 
Op 14 juni 2021 ben ik bij de algemene ledenvergadering van het Platform voorgesteld als           
beoogd secretaris Platform Bouwinvest. Met algemene stemmen heeft de vergadering ingestemd. 
Toch heb ik even de behoefte mijzelf even voor te stellen. 
 
Mijn naam Albert Schutte 68 jaar en niet met pensioen maar nog voor 36 uur per week werkzaam. 
Ik ben geboren en getogen in Zwolle. 
20 jaar geleden ben ik gestopt met een doe het zelf zaak die ik van mijn vader heb overgenomen 
en ben ik gestart als een zelfstandig WOZ-taxateur niet woningen. In de afgelopen 20 jaar heb ik 
voor diverse gemeentes gewerkt om WOZ-bezwaarschriften niet woningen af te handelen. Van 
die 20 jaar heb ik ca 11 jaar voor de gemeente Zwolle deze werkzaamheden mogen uitvoeren. 
Op dit moment ben ik werkzaam voor de gemeente Leeuwarden. 
De functie secretaris van het Platform Bouwinvest is van een geheel andere order maar zie ik als 
een mooie uitdaging. Gelukkig kan ik nog een zeer ervaren secretaris om advies en raad vragen 
ingeval ik daar behoefte aan heb. 
 

Najaars Algemene Leden Vergadering  

Deze bijeenkomst staat gepland voor 22 november 2021. We gaan er voor alsnog vanuit dat wij 
fysiek bijeen komen; de locatie wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.  
 
Tevens wil ik de leden vragen om mij de volgende gegevens te verstrekken: 

• Heeft de huurdersvereniging leden en wat kost een lidmaatschap (per woning of per bewo-
ner?  Hoeveel leden heeft de huurdersvereniging? 

• Welke huurdersvereniging stelt elk jaar een begroting op en dient deze begroting in bij 
Bouwinvest? Alle bewoners zijn dan automatisch lid van de huurdersvereniging en betalen 
niet voor dit lidmaatschap. 

Najaarsoverleg met Bouwinvest  
 
We hebben op 18 oktober 2021 ons najaarsoverleg met Bouwinvest. De volgende bespreekpun-
ten worden besproken: 
 

• Communicatie Bouwinvest-beheerders-platform-huurdersverenigingen huurders 

• Huurdersportaal (stand van zaken) 

• Greenlease beleid Bouwinvest (stand van zaken) 

• Beleid Bouwinvest t.a.v. levensloopbestendigheid woningen. 
 
U wordt nauwgezet op de hoogte gehouden over bovengenoemd overleg en/of overige ontwikke-
lingen.  
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Graag wil ik ook de huurdersvereniging oproepen om ideeën/onderwerpen/publicaties die  
voor ons allemaal interessant zijn naar mij door te zenden zodat ik dit in een volgende nieuwsbrief 
kan meenemen. 
 
Leden en lidmaatschap Platform Bouwinvest:  
Momenteel telt het Platform Bouwinvest een 23-tal leden met wie regelmatig contact is.  
 
Het lidmaatschap is geheel gratis. Aanmelden via: secretaris@platformbouwinvest.nl 

Namens het bestuur Platform-Bouwinvest. 
 
Albert Schutte  

 

Secretaris 
 


