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Notulen ALV 29-01-2013  
 

 

Presentielijst  

1. Jenna Hulzebos    Voorzitter  

2. Bart Nieuwenhuis  Secretaris  

3. Rico Noij     Penningmeester  

4. Wytse Valkema    Kandidaat-penningmeester  

5. Rogier Wennink    Kandidaat-bestuurslid 

6. Jeroen Brus   Kandidaat-bestuurslid 

7. Sandra Vos   Projectleider participatie Lefier  

8. Marijn Hendriks   Eendrachtskade zuidzijde 6 – 10 (9) 

9. Floris van der Lingen  Goeman Borgesiuslaan (18)  

10. Jochem Vos    Hoendiep I + III (28) 

11. Iris Zoutman    Selwerd II (30)  

12. Tom Lankheet    Selwerd II 

13. Monique Rutten   Selwerd III (30) 

14. Martine Huijskens  Selwerd III  

 

 

1. Opening  

Jenna opent de vergadering om 20.06 uur en heet iedereen van harte welkom. Ze stelt 

de drie kandidaat-bestuursleden en  Sandra Vos van Lefier voor aan de ALV. Ook kondigt 

ze het vertrek van Rico als bestuurslid aan. 

 

2. Vaststellen agenda  

Aan de agenda wordt een nieuw punt 5 toegevoegd, waardoor alle latere punten één 

verschuiven. Het nieuwe punt 5 is: update van het bestuur over de bezigheden van het 

Grobos. 
 

3. Mededelingen  

Het quorum dat ligt bij ten minste 98 stemmen is behaald. Er zijn 115 stemmen op de 

ALV vertegenwoordigd. De nieuwe hoofdbewoonster van Hoendiep II, Emma Nitert, heeft 

zich afgemeld voor de ALV. 

 

4. Post in en uit  

Bart meldt dat de gebruikelijke post is ontvangen: rekeningen, bankafschriften, 

informatie van de Woonbond. Er is één vermeldenswaardig stuk uitgaande post: de 

instemming die het Grobos heeft uitgesproken over het nieuwe participatiemodel van 

Lefier. Sandra Vos is aanwezig om daar wat meer over te vertellen, zie punt 8. 

 

5. Bestuursupdate 

Jenna geeft een update over de recente bezigheden van het Grobos: 

 Meedenken en adviseren over de Klantenadviesraad (KAR), de nieuwe 

participatievorm bij Lefier, hetgeen heeft geresulteerd in o.a. een document 

waarin de lijnen voor deze KAR zijn uitgezet en in de instemming van het Grobos 

met dit document; 

 De plannen voor de komende tijd richten zich op de interne organisatie van het 

Grobos: officiële documenten, zoals de statuten en de 

samenwerkingsovereenkomst met Lefier, zijn verouderd. Het bestuur gaat de 

komende tijd bezig met het aanpassen en updaten van deze documenten. 

  

6. Vorige notulen  

Notulen van de ALV van 17-10-2012:  

Er zijn geen opmerkingen. De notulen zijn vastgesteld. 
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7. Nieuwe bestuursleden 

Wytse, Rogier en Jeroen stellen zich voor. Jenna licht toe dat het bestuur met het vertrek 

van Sophie Brus per 1 januari 2013, het aanstaande vertrek van Rico en de tijdrovende 

klussen die op het Grobos liggen te wachten (namelijk het updaten van interne 

documenten, zie punt 5) drie nieuwe kandidaten wil aannemen. De grote respons op de 

vacature (23 brieven resulterend in 11 gesprekken) en de vele geschikte sollicitanten 

maakten dit gelukkig mogelijk. De aanwezige leden van de ALV stemmen unaniem vóór 

het aannemen van alle drie de kandidaten. 

 

8. Huurdersparticipatie bij Lefier 

Sandra Vos vertelt over de recente ontwikkelingen t.a.v. huurdersparticipatie bij Lefier en 

Jenna vult het één en ander aan over de rol van het Grobos hierin. Hieronder volgt een 

samenvatting: 

 

Van wie is de corporatie? Wie bepaalt wat een goede woning is? Deze en andere vragen 

vereisen voor Lefier overleg met en participatie van bewoners. Lefier geeft huurders 

invloed op de keuzes die het maakt, op bedrijfsniveau, wijkniveau en buurt- en 

complexniveau. Bedrijfsniveau betreft onderwerpen als de begroting, sloop en bouw van 

woningen; wijkniveau betreft bijv. ontwikkelingsplannen voor leefbaarheidsverbetering 

en vraagstukken over overlast; complexniveau betreft bijv. afspraken over onderhoud, 

servicekosten en het plaatsen van fietsenstallingen. 

 

Zoals de aanwezige vertegenwoordigers van studentenpanden ‘overlegpartner op 

complexniveau zijn’, is het Grobos de laatste jaren in de praktijk een overlegpartner op 

wijkniveau gebleken, waar wijk dan niet geografisch, maar doelgroepmatig (namelijk: 

studenten) moet worden opgevat. Op papier was het Grobos overlegpartner op 

bedrijfsniveau, maar de bijbehorende onderwerpen werden nooit met Lefier besproken. 

In het nieuwe participatiemodel wordt het Grobos ook op papier een overlegpartner op 

wijkniveau. In de praktijk verandert er dus niets: het Grobos blijft en zijn functie ook. Er 

is een nieuwe overlegpartner op bedrijfsniveau voorzien door Lefier: de 

Klantenadviesraad (KAR). 

 

Deze KAR kan het beste omschreven worden als een denktank of een procesbewaker. 

Het is de bedoeling dat in deze raad zo’n 15 leden plaatsnemen, waarvan 4 studenten. 

De overige leden zijn bijvoorbeeld huurder van een sociale huurwoning, van 

bedrijfsonroerend goed of zijn een huurkoopconstructie met Lefier aangegaan. Deze 

vorm van participatie is experimenteel en de grenzen van de overlegwet worden ermee 

opgezocht: komt een advies letterlijk van de KAR of van een door de KAR bijeengeroepen 

groep huurders? Lefier is hiervan een voorstander en ziet zo de rol van de KAR als 

procesbewaker. 

 

Marijn vraagt hoe vaak de KAR samenkomt. Een woningcorporatie in Rotterdam is pionier 

op dit gebied en naar aanleiding van de ervaringen daar heeft Lefier de lijnen voor de 

KAR uitgezet: zo’n zeven keer per jaar. De KAR mag dit echter zelf bepalen, het plan dat 

er nu ligt is een opzet, een mogelijke invulling. Ook mag de KAR zelf haar agenda 

bepalen en is er een faciliterend secretariaat vanuit Lefier (dat geen invloed kan 

uitoefenen). 

 

Marijn vraagt of er meer informatie op de website van Lefier/Grobos komt. Dat is het 

geval. Bovendien zullen een aanmeldingsformulier en wat ‘campagnemiddelen’ online 

verschijnen.  

 

Sandra vertelt wat Lefier, naast inspraak natuurlijk, te bieden heeft aan de leden van de 

KAR: een vrijwilligersvergoeding, training, een netwerk en kennis en voor het overige 

geldt: alles is bespreekbaar. 
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Monique vraagt hoe de KAR nou mensen gaat betrekken bij Lefiers besluitvorming. Jenna 

vult aan dat dit ook één van de grootste twijfelpunten van het Grobos was bij de 

advisering over de KAR. Sandra geeft toe dat dat iets is wat de praktijk moet uitwijzen: 

het is een experiment. Traditionele huurdersverenigingen werken echter niet meer en 

verliezen hun achterban. De KAR moet dus een andere vorm van huurder-raadpleging 

zoeken, bijvoorbeeld door een bijeenkomst te beleggen in een bepaalde wijk, maar 

misschien ook via social media.  

 

Bart benadrukt het belang van een overlegorgaan waarin zowel studenten als ‘stadjers’ 

(in dit geval de rest van de sociale huurders) vertegenwoordigd zijn. Met vier van de 

vijftien moeten de studenten ook het een en ander kunnen bereiken in de KAR. Die 

studentvertegenwoordigers kunnen in overleg met het Grobos adviseren.  

 

Martine vraagt hoe lang de zittingstermijn voor KAR-leden is. Antwoord: 3 tot 4 jaar, 

maar voor studenten 1 jaar in verband met de hoge doorstroom (dit op advies van het 

Grobos). 

 

Rogier: ‘Hoe zit dat met het grenzen van de overlegwet opzoeken?’ Sandra legt uit dat in 

die wet het advies- en instemmingsrecht is vastgelegd, maar dat niet is gedefinieerd hoe 

advies en instemming tot stand komen. De KAR heeft dus formeel instemmingsrecht en 

het grenzen opzoeken zit hem in hoe je dat vormgeeft: als de KAR in goed overleg met 

Lefier uit bepaalde kwesties komt, moeten er dan nog formele instemmingsdocumenten 

worden opgesteld? 

 

Voorts heeft Lefier wel een aantal globale bedoelingen met de KAR, zoals het met deze 

bespreken van de begroting, maar ook daarin is de KAR autonoom: er zijn geen concrete 

doelstellingen als ‘dit aantal adviezen per jaar moet worden uitgebracht’ of ‘deze mate 

van zelfstandigheid in het agenderen van thema’s moet dan en dan bereikt worden’; de 

KAR beslist zelf. Hierin schuilt een zeker risico: wat als de KAR niet van de grond komt of 

niet in staat blijkt haar rol op een goede wijze te vervullen? Sandra beaamt dat Lefier 

dan een probleem heeft. Er is geen plan B, maar Lefier heeft middels de overlegwet wel 

de verplichting om een overlegpartner op bedrijfsniveau te hebben. 

 

Op de vraag naar de rol van het door Lefier geleverde secretariaat, antwoordt Sandra dat 

deze een volledige informatieplicht kent. 

 

Monique vraagt wat er verwacht wordt van de studenten in de KAR; ‘wat moeten we 

kunnen?’. Vooral enthousiast en betrokken zijn, luidt het antwoord. Er gelden geen 

formele eisen omtrent bijvoorbeeld opleiding, te meer omdat dan een groot deel van de 

sociale-huurdersgroep zou kunnen worden uitgesloten – en dat is nou juist niet Lefiers 

bedoeling met de KAR: iedereen mag meedoen. Dat geldt ook voor mensen die nu al 

hoofdbewoner van hun pand zijn. 

 

De vervolgvraag uit de ALV is: wat zijn dan wèl de richtlijnen op basis waarvan de 

sollicitatiecommissie selecteert, als er geen profiel is? De richtlijnen beperken zich puur 

tot zaken als betrokken zijn, gemotiveerd zijn, in staat zijn om een constructief gesprek 

aan te gaan met mede KAR-leden en Lefier enzovoorts. 

 

Met deze vragen wordt het onderdeel ‘participatie’ afgesloten. Meerdere aanwezigen, 

zoals Floris en Marijn, geven aan de KAR een goed idee te vinden. Marijn zou eventueel 

wel in de KAR willen; Iris hoeft niet zo nodig een pionier te zijn. De aanwezigen geven 

bevestigend antwoord op Jenna’s vraag of deze uitgebreide bespreking van de KAR en de 

toelichting van Sandra nuttig waren. 
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9. W.v.t.t.k. 

Om een indruk te krijgen hoe het momenteel met de verschillende panden gaat en wat er 

zoals speelt onder de bewoners, vertellen de aanwezige hoofdbewoners hoe het met ze 

gaat en waar hun bewonersvereniging momenteel mee bezig is. 

 

 De scherpschutter aan de Van Heemskerckstraat / Eendrachtskade is gelukkig niet 

meer gesignaleerd, melden Marijn en Jochem. 

 

 Jochem meldt dat het flatfeest in Hoendiep I (gehouden in november) druk 

bezocht en zeer geslaagd was.  
 

 Floris meldt dat men aan de Goeman Borgesiuslaan bezig is met het werven van 

een nieuw bestuur. Een ander speerpunt is het vergroten van de aanloop naar de 

woonkamer. 
 

 Monique en Martine melden namens Selwerd-III dat er sprake is van fiks 

achterstallig onderhoud en dat zij vaak worden overgeslagen bij verbouwingen. Zo 

zijn in het verleden de keukens van Selwerd-II vervangen, terwijl dat bij hen (III) 

nog niet gebeurd is. Bovendien haperen ramen en liften, terwijl Iris en Tom juist 

melden dat net de liften in Selwerd-II vervangen zijn! Het Grobos-bestuur neemt 

op zeer korte termijn contact op met Monique en Martine om samen met hen de 

stand van zaken te bekijken en plan van aanpak van dit probleem te maken. 
 

 In Selwerd-II is de bedwants nog steeds niet uitgeroeid, vertellen Iris en Tom. Dat 

ligt niet aan Lefier, maar aan een aantal bewoners dat niet actief genoeg 

meewerkt aan het bestrijden. Verder zijn de bewoners niet tevreden over de 

reguliere schoonmaak in Selwerd-II. Niet iedere schoonmaker zou even goed zijn 

werk doen. De bewonersvereniging gaat hierover in gesprek met het 

schoonmaakbedrijf. 
 

 Bij zowel Selwerd-II als –III worden veel fietsen gestolen. Bewoners en 

huismeesters houden het in de gaten, maar veel is hiertegen niet te doen. 
 

 Wytse woont in de Groenling (Wielewaalplein), alwaar de 

bewonersvertegenwoordiging nog in de opstartfase verkeert. Positieve ervaringen 

zijn daar met het online sociale netwerk voor bewoners, georganiseerd via 

Yammer. Wellicht een aanrader voor de andere panden. 

 
10. Rondvraag  

Monique vraagt waarom er in de notulen achter de namen van de Grobos-bestuursleden 

niet staat welk pand zij vertegenwoordigen. Het bestuur antwoordt dat dit is, omdat de 

bestuursleden daar namens het Grobos zitten en niet om hun panden te 

vertegenwoordigen. 

 

11. Sluiting  

Jenna sluit de vergadering om 21.32 uur en nodigt iedereen uit om wat te blijven 

drinken. 


