Oirschot, oktober 2020
Uitslag gas-enquête Stille Wille Brabant BV
Hierbij ontvangt u de uitslag van de enquête over het bestuursstandpunt VHSW Stille Wille
inzake de gasrapportage zoals uitgebracht door de cie Breedveld.
Vastgesteld kan worden dat het bestuursstandpunt van de VHSW om akkoord te gaan met de
z.g. terugbetalingsregeling van twee jaar zoals DJB BV heeft aangegeven wordt gedeeld. Uit
de verdere beantwoording van vraag 2 kan worden opgemaakt dat dit antwoord wellicht
mede ingegeven is doordat mensen geen ‘gedoe’ willen. Een gedeeltelijke terugbetaling
(0,50 eurocent per m3 in ieder geval over twee jaar) en een structureel lagere propaanprijs
zijn een prettiger vooruitzicht dan een wellicht langere juridische procedure. Voorts is
nagenoeg iedereen van opvatting dat het z.g. eigenaarschap van de
gasmeters/gasleidingennetwerk duidelijk dient te worden. Dit is immers ook van belang voor
de vraag wie opdraait voor eventuele integrale vervanging.
Een derde van de geënquêteerden deelt deze opvatting niet om diverse redenen. Hoewel het
bestuur deze opvatting niet ondersteunt hebben we wel besloten deze groep te faciliteren bij
het nader bezien van de vraag of een juridische procedure haalbaar en zinvol is. U kunt zich
hiervoor melden bij Marie-Jose Hennekens (casaxiver53@gmail.com).
Hoe nu verder ?
Binnenkort wordt de z.g. (propaan)provisie vanuit SWB gecrediteerd. Voorts gaan we samen
met de directie de uitvoering van de conclusies uit het gasonderzoek verder ter hand nemen.
Vervanging van de gasmeters van ca. 116 woningen is een dure aangelegenheid en wie gaat
dat betalen? En gelet op het feit dat DJB BV voorshands een andere mening is toegedaan,
“schieten we het dan voor of niet”? Bij het opstellen van de begroting gaan we in overleg
met Bestwil en de directie van SWB hierover conclusies trekken. Voorts zal in het komende
half jaar een nieuwe gasleverancier geworden worden om ook daadwerkelijk een nieuwe,
lagere prijs te waarborgen. Voldoende werk aan de winkel dus.
Bent u al lid van de VHSW ? Voor 20 euro (omgerekend de opcenten voor 40m3 propaangas) maakt u
al deel uit van een actiegerichte club. Altijd strevend naar verbetering van het welzijn van de
bewoners en samenwerking met collega’s en anderen. En uw VHSW is superattent op verbeteringen,
misstanden en oneffenheden. Kritisch, maar vooral van en voor de bewoners ?! info@vhsw.nl
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Uitslag enquête over bestuursstandpunt VHSW inzake de
gasrapportage (cie Breedveld, juni 2020).
1. Ik deel het bestuursadvies van de VHSW aan de directie SWB

N=75, in totaal hebben 75 bewoners de enquête ingevuld
55 geënquêteerden delen het bestuursadvies van de VHSW
20 geënquêteerden deel het bestuursadvies van de VHSW NIET
Toelichting : n= 75 betekent dat 75 bewoners de enquête hebben ingevuld. 71% steunt het
bestuursadvies en 25% niet. De oranje ja en nee betreft invullers die alleen vraag 1 of 2
hebben beantwoord.

2. Ik deel het bestuursadvies van de VHSW aan de directie SWB, omdat
a. DJB toegeeft en twee jaar provisie wenst terug te betalen; n=26
b. Beter een magere deal dan geen deal; n=19
c. Een juridische procedure teveel tijd en geld kost; n=28
d. De kosten van propaan ten minste een euro per m3 naar beneden gaat; n=18
e. Anders: ……
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Toelichting : bij deze vraag konden meerdere ‘antwoorden’ worden gegeven. Wat opvalt is
dat de cijfers laten zien dat men blij is met terugbetaling van twee jaar provisie. Wellicht
omdat de juridische procedure te veel tijd-energie zou vergen.
3. Ik deel het bestuursadvies van de VHSW aan de directie SWB NIET, omdat
a. De afspraken met DJB de kosten voor SWB en daarmede bewoners verhoogt; n=9
b. Mijn woning afgesloten is van het gas/geen gas meer verbruikt; n=8
c. De provisie over alle jaren dient te worden teruggevorderd; n=11
d. DJB altijd aangaf niet te willen verdienen aan de exploitatie SWB; n=5
e. Een juridische procedure richting DJB mijn voorkeur heeft; n=9
f. Anders:

Toelichting : iets meer dan de helft van degenen (n=20) die het bestuursadvies NIET delen
geeft aan dat zij vinden dat de provisie over alle jaren dient te worden teruggevorderd. Zij
geven de voorkeur aan een juridische procedure.

4. Ik ben ongeacht de opvatting over mijn advies over het bestuursstandpunt van mening dat
het eigenaarschap van de gasmeters en gasleidingennet nader wordt onderzocht, zodat
duidelijk is wie formeel eigenaar hiervan is.

Toelichting: het overgrote deel van de deelnemers aan de enquête vindt dat het
eigenaarschap van de gasmeters en het gasleidingennet nader moet worden onderzocht. De
beantwoording laat weinig aan duidelijkheid te wensen over.
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