
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp: reactie adviezen huurdersparticipatie in de ALV 

 

 

Beste CPRW en RBRW, 

 

Bedankt voor uw positieve adviezen op de huurdersparticipatie in de ALV. 
De CPRW geeft in haar advies een aantal aanbevelingen en vragen waarop ik in deze brief zal 
reageren. 
 
U stelt voor: 

Naast ‘op basis van de opgehaalde agendapunten bepalen of huurders worden uitgenodigd voor de 
ALV of niet’, is ons voorstel om de opzet van de ALV beter aan te sluiten op de wensen van de 
huurders. Bijvoorbeeld, de ALV start met deel 1, de thema’s relevant voor de eigenaar-bewoners 
en vervolgt met deel 2, thema’s relevant voor alle bewoners. Waarbij de huurders op een later 

moment aansluiten. Op deze manier is er meer ruimte voor het praten over ‘bewoners’ en minder 
verschil merkbaar tussen ‘eigenaars’ en ‘huurders’. Dit komt de sociale cohesie binnen een complex 
ten goede. Hoe Woonbron deze scheiding in de praktijk voor zich ziet is ons momenteel nog niet 

helder. De CPRW ziet dan ook graag dat Woonbron dit nader uitwerkt. 

 
Het voorstel van Woonbron is om deze volgorde om te draaien. Dat is efficiënter en praktischer; 
het voorkomt bijvoorbeeld dat huurders buiten de vergaderruimte moeten wachten totdat zij 
toegang krijgen tot de vergadering. Het is namelijk niet nauwkeurig in te schatten hoeveel tijd er 

voor het afhandelen van diverse agendapunten benodigd is.  
Indien er punten zijn welke voor huurders relevant zijn in de zin dat zij daar direct stemrecht op 
hebben (bijvoorbeeld schoonmaakkosten, andere servicekosten en kleurwijziging schilderwerk), 
vangt de ALV aan met de totale bewonersgroep (huurders en eigenaren dus), waarna huurders de 
vergadering kunnen verlaten op het moment dat de agendapunten voor hen niet meer relevant 
zijn.  

 
U stelt voor: 
Huurders van VvE’s kunnen rechtstreeks bij Woonbron terecht voor hun reparatieverzoeken, in 

plaats van via de VvE. Ook hechten huurders veel waarde aan persoonlijk contact met de Eigenaar 
Vertegenwoordiger van het desbetreffende complex. Om beter aan te sluiten op de leefwereld van 
de huurder is het van belang dat er korte lijnen zijn tussen de Eigenaar Vertegenwoordiger en de 
huurder. 

 
Met ingang van 1 april 2021 kunnen alle bewoners (huurders en eigenaren) hun 
reparatieverzoeken melden via het klantcontactcentrum (KCC) van Woonbron. Er wordt dus geen 
onderscheid gemaakt. Meldingen kunnen telefonisch gedaan worden, maar ook op de website 
https://www.woonbron.nl/reparatieverzoeken en via whatsapp of per mail. 
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Aan de CPRW en RBRW 

 

Via de secretariaten, alleen per mail 

 

CPRW: secretariaat@cprw.nl 

RBRW: info@rbrw.nl  
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De sociaal beheerder blijft contactpersoon en gesprekspartner voor de huurder waarbij afhankelijk 
van het onderwerp de gebiedscoördinator zal aansluiten. De eigenaar vertegenwoordiger 
vertegenwoordigt Woonbron als eigenaar op de ALV en kan namens Woonbron agendapunten 
aandienen ter besluitvorming. De sociaal beheerder en gebiedscoördinator hebben een 
rechtstreekse lijn met de eigenaar vertegenwoordiger. Goed persoonlijk contact en aansluiting 

vinden op de leefwereld van huurders is een belangrijke competentie voor het vervullen van de 
functie als sociaal beheerder. En in het dagelijks beheer kunnen de huurders ook persoonlijk 
contact met de complexbeheerders hebben.  
 
U geeft aan: 
De CPRW draagt graag bij aan het verbeteren van de bewonersparticipatie in gemengde VvE’s 
middels het aanjagen, het bieden van ondersteuning en waar nodig het beschikbaar stellen van 

budget. 
 
Om een beter beeld van uw rol te krijgen, kunt u de bijdrage van de CPRW concretiseren? En hoe 
verhoudt deze bijdrage zich tot de bijdrage van de huurdersraden? 
 
U vraagt: 

- Wat houdt de tussenevaluatie precies in? 
- Met wie wordt deze tussenevaluatie gehouden? 
- Wanneer (in het ‘begin van 2022’) vindt de tussenevaluatie precies plaats? 

 
Door het proces rondom deze adviesaanvraag heeft de implementatie vertraging opgelopen. In 
maart 2022 start het nieuwe vergaderseizoen. Ons idee is om voor of na de zomer 2022 een 
tussenevaluatie te houden. Graag gaan we te zijner tijd in gesprek met de CPRW en de RBRW om 

hiervoor een opzet te maken. 
 
U vraagt: 

De Wonen Plus flats kennen weer andere constructies en afspraken uit het verleden dan het bezit 
van Woonbron (in VvE’s) elders. Gaat het hier om gemengde VvE’s? Zo ja, hoe wil Woonbron de 
bewonersparticipatie in deze complexen vormgeven? 
 

Ik begrijp uw vraag niet helemaal. Kun u toelichten wat u bedoelt met Wonen Plus flats en welke 
VvE’s u daarmee bedoelt? Daarna zal ik uw vraag kunnen beantwoorden.   
 
U geeft aan: 
De samenwerking verloopt helaas niet altijd zonder slag of stoot. Beide partijen hebben de wens 
uitgesproken om dit te willen verbeteren. De CPRW is graag nauw betrokken bij de voortgang van 

dit traject en is van mening dat heldere communicatie en het maken van duidelijke afspraken ten 
goede komt van de samenwerking. De CPRW ziet verdere informatie graag tegemoet via 
secretariaat@cprw.nl. Daarbij horen we graag wie onze contactpersoon (op dit thema) vanuit 
Woonbron is. 
 
Juanita Pengel, gebiedscoördinator, is sinds medio oktober weg bij Woonbron. Er wordt nog 

gekeken welke collega het vervolg verder inhoudelijk overneemt. Voorlopig blijft Gladys uw 

contactpersoon. 
 
In het belang van de huurders blijft Woonbron het belangrijk vinden dat ook de samenwerking 
tussen de CPRW en de RBRW verbetert. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Arthur Oerlemans  

directeur  
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