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Datum: 12 oktober 2021 
Referentienr: RBRW-20211001 
Betreft:  Adviesaanvraag huurdersparticipatie bij de ALV's 
 
 
 
Geachte heer Oerlemans, 
 
U heeft ons op 14 september 2021 een adviesaanvraag over ‘huurdersparticipatie bij 
ALV’s’ gestuurd met de vraag daar als RBRW advies over uit te brengen.  
Onderstaand advies geven wij op basis van de ons toegestuurde stukken (adviesaanvraag 
en Powerpoint) en de door Gladys Mitchell en Mariska van Haren gegeven mondelinge 
toelichting op 4 oktober 2021. U geeft ons de tijd tot 26 oktober om ons advies te schrij-
ven. 
 
Uw huidige werkwijze ten aanzien van de zeggenschap van huurders in Vereniging van Ei-
genaren leidt in de praktijk tot een aantal knelpunten, met als gevolg dat de opkomst van 
huurders in de ALV’s laag is en er frustraties ontstaan bij deelnemende partijen. De in 
2009 ingezette werkwijze heeft niet tot het gewenste effect geleid. Daarom stelt Woon-
bron voor een aantal verbeteringen aan te brengen in de werkwijze:  
 

• Ophalen van input vóór de ALV via enquêtes en/of bewonersavond. 

• De vergadercyclus met de bewonerscommissies aanpassen aan de vergadercyclus 
van de ALV.  

• Bewonerscommissies meer stimuleren om - eventueel in samenwerking met 
Woonbron - vooraf hun achterban te raadplegen, zodat hun input kan worden  
opgenomen op de agenda van de ALV. 

• De opgehaalde agendapunten bepalen of huurders worden uitgenodigd voor de 
ALV of niet. 

• Uitnodigingen voor ALV aanpassen naar B1-taalniveau. 

• Achteraf samenvatting van notulen en actiepunten delen met alle bewoners van 
het complex via een nieuwsbrief. 

• Themabijeenkomsten organiseren per regio voor de huurdersvertegenwoordigers 
over scheiding rollen en functies reguliere bewonerscommissies en de commissies 
in de VvE (leefbaarheid, techniek en kas). 
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Deze verbeteringen dragen bij aan:  

• het versterken van huurdersparticipatie. 

• meer inzet op het koesteren van de reeds betrokken huurders. 

• betrokken commissieleden en/of actieve bewoners een prominentere rol geven 
tijdens ALV's. 

• geen eenheidsworst: meer focus op wat er op dat moment in het betreffende 
complex speelt. 

 
Wij staan volledig achter de door Woonbron voorgestelde verbeteringen en verwachten 
dat deze verbeteringen zullen leiden tot het gewenste effect.  
Wij brengen dan ook een positief advies uit over de verbeteringen van de ‘huurdersparti-
cipatie in ALV’s’, wetende dat Woonbron hiermee echt haar nek uitsteekt om participatie 
van huurders in Verenigingen van Eigenaren mogelijk te maken en te stimuleren. 
 
 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het bestuur, 

 
 
 
Ben Herman, 
Voorzitter Regionale Bewonersraad Woonbron 


