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Datum: 12 oktober 2021 
Referentienr: RBRW-20211002 
Betreft:  Adviesaanvraag handleiding bewonerscommissies 
 
 
 
Geachte heer Oerlemans, 
 
U heeft ons op 4 augustus 2021 een adviesaanvraag gestuurd met als onderwerp ‘hand-
leiding bewonerscommissies’, met de vraag daar als RBRW advies over uit te brengen. 
Onderstaand advies geven wij op basis van de ons toegestuurde stukken (adviesaanvraag 
en handleiding). U geeft ons de tijd tot 18 oktober om ons advies te schrijven. 
 
Als eerste opmerking willen wij melden dat Woonbron blijkbaar al per 1 januari 2021 con-
form deze handleiding handelt, met als gevolg dat bewonerscommissies niet weten waar 
ze aan toe zijn. Deze adviesaanvraag komt naar onze mening veel te laat!  
Daarnaast denken wij dat deze handleiding meer een verzameling richtlijnen voor bewo-
nerscommissies zou moeten zijn, met mogelijkheden hiervan af te wijken als de situatie 
daarom vraagt.  
 
Wat ons het meest dwarszit met deze adviesaanvraag is dat u totaal voorbijgaat aan het 
feit dat bewonerscommissies ook lid kunnen zijn van een huurdersorganisatie op wijk- of 
stadsniveau. Met name de Vereniging Bewonersorganisaties Delft, de Verenging Bewo-
nerscommissies IJsselmonde, en de Vereniging Bewonerscommissies Alexander voelen 
zich op dit onderwerp volledig gepasseerd door Woonbron. Gepasseerd, omdat in het 
verleden de geldstromen via deze organisaties liepen en er ook een goed en regelmatig 
contact met de achterban (de bewonerscommissies in het betreffende gebied) was.  
Met uw voorstel verliezen de (zoals u ze noemt) huurdersraden dat contact en de moge-
lijkheid zichzelf te versterken via de contacten met bewonerscommissies (zoals dat voor-
heen gebeurde).  
 
Wij zijn van mening dat deze handleiding bewonerscommissies alleen ingevoerd zou mo-
gen worden als de rollen van de koepels, de huurdersraden en bewonerscommissies in 
één duidelijke participatievisie zijn vastgelegd. 
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Ook inhoudelijk zijn er nog heel veel vragen:  
 

• Welke rol hebben de huurdersraden die BC’s als leden hebben in dit voorstel?  

• Wie gaat controleren of de budgetten wel verantwoord zijn besteed? 

• En hoe wordt dat gecontroleerd?  

• Aan wie wordt verantwoording afgelegd? 

• Wat gebeurt er met BC’s die een veel grotere taak hebben dan normaal  
(recreatieruimte, activiteiten, groen, etc.). Krijgen die BC’s extra geld?  

 
Er zijn nog veel meer vragen en knelpunten die met dit voorstel niet worden opgelost. 
Daarnaast zijn wij van mening dat uw voorstel een beleidswijziging is, die niet alleen ad-
vies vragen van de huurderskoepels, maar ook van de huurdersraden, en zeker van de 
huurdersraden die bewonerscommissies als leden hebben.  
 
Wij staan daarom afwijzend tegenover deze handleiding en brengen een negatief advies 
uit, maar wij gaan graag op korte termijn met u in gesprek over een bredere visie op par-
ticipatie, waarin duidelijke richtlijnen en afspraken zijn opgenomen over bewonerscom-
missies, huurdersraden en koepels.  
 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het bestuur, 

 
 
 
Ben Herman, 
Voorzitter Regionale Bewonersraad Woonbron 


