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April 2009

Voorwoord

Beste lezer,
Voor Bewonersraad Rochdale gaat het jaar 2008 de geschiedenisboeken in als een jaar van hollen en stilstaan.
Vooruitgang werd geboekt op het gebied van de regulering van bewonersparticipatie in de ‘Overlegwet’.
Huurdersorganisaties krijgen bijvoorbeeld instemmingsrecht op het servicekostenbeleid van woningcorporaties
en hebben voortaan het recht deel te nemen aan het overleg tussen gemeenten en corporaties over de prestatieafspraken. De Raad van Bestuur van Rochdale heeft besloten in het verlengde van de Overlegwet alle algemene beleidszaken alleen nog te bespreken met de Bewonersraad Rochdale.
Ook de integrale aanpak – door gemeenten, corporaties, welzijn en bewoners – van kwetsbare wijken kreeg
duidelijker vorm.
Binnen het werkveld van Rochdale en de Bewonersraad is de lancering van een website voor de diverse
bewonerscommissies een belangrijke positieve ontwikkeling.
Minder beweging zat er in de gewenste samensmelting van
Bewonersraad Rochdale en de Bijlmer Bewonersraad. Deze laatste
organisatie vertegenwoordigt de huurders in het voormalige bezit
van Nieuw Amsterdam. In de loop van 2009 moet in goed gezamenlijk overleg de integratie van beide raden alsnog beslag krijgen.
Aan het eind van het jaar kwam het nieuws dat de handel en wandel
van de voorzitter van de Raad van Bestuur van Rochdale onderwerp

Een jaar
van hollen en
stilstaan

was van onderzoek. Ultimo 2008 was over dit onderwerp nog niets
concreets te melden.
Overkoepelend thema in dit verslag zijn de ‘spinnen in het web’. Mensen – vrijwilligers en professionals –
op plaatsen waar verschillende informatie- en communicatielijnen bij elkaar komen. Dirk Appy vertelt over de
Gebiedsraad Zuidoost, Mr. Rudolph Rood geeft zijn visie op de vertegenwoordiging van huurders in de Raad
van Commissarissen van een woningcorporatie en Mathijs van Dam, medewerker Consumentenzaken bij
Rochdale, vertelt onder meer over de in 2008 opgestarte pilot rond websites voor bewonerscommissies.
We wensen u veel plezier bij het lezen van
dit jaarverslag over 2008.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van
Bewonersraad Rochdale,
Rob Brands
Voorzitter					
april 2009
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Participatie bij Rochdale

Woningstichting Rochdale onderscheidt drie vormen van
participatie: bestuurlijke participatie (over beleidszaken),
bewonersparticipatie (over huurdersbelangen) en projectparticipatie (bij stedelijke vernieuwing). Bij elk van deze participatievormen zijn
huurders direct betrokken: leden van bewonerscommissies en –verenigingen,
al of niet afgevaardigd in de Gebiedsraden of Bewonersraad Rochdale.
Bestuurlijke participatie en Bewonersparticipatie
De Wet overleg tussen Huurders en Verhuurders vermeldt dat de verhuurder met zijn huurders overlegt
over een groot aantal zaken. Beide partijen moeten het gevoel hebben dat de tijd die zij steken in overleg,
goed is besteed. Dat geldt zeker voor de vertegenwoordigers van de huurders, die actief zijn in hun eigen
– soms spaarzame – tijd.
Gelukkig staan de doelstellingen van de corporatie en de bewonersorganisatie niet lijnrecht tegenover elkaar.
Vaak liggen de doelen in elkaars verlengde. Het creëren van draagvlak en het verbeteren van beleid door inbreng van bewoners zijn voor beide partijen van groot belang. Want bij de meeste onderwerpen, bijvoorbeeld
leefbaarheid, kan alleen een goede samenwerking van bewoners en corporatie leiden tot concrete resultaten.

Wijzigingen Overlegwet
Begin 2008 besprak De Tweede Kamer wijzigingen in de ‘Overlegwet’. Deze wijzigingen hebben geleid tot
zwaardere eisen aan de woningcorporaties betreffende de omgang met en ondersteuning van huurders
organisaties. De gewijzigde Overlegwet is per januari 2009 van kracht. Enkele voor corporatiehuurders
relevante wijzigingen zijn:
•

In de gewijzigde Overlegwet zijn alle overlegregels opgenomen die gelden tussen huurders en
verhuurders. Een deel van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) is hiermee verhuisd
naar deze vernieuwde Overlegwet.

•

De verhuurder krijgt de plicht alle kosten te vergoeden ‘die rechtstreeks samenhangen met en
redelijkerwijs noodzakelijk zijn’ voor de uitvoering van de taken van de huurdersorganisatie.
Dit geldt ook voor bewonerscommissies, die meer erkenning door de wet krijgen.

•

De lijst van zaken die verhuurders met huurders moeten overleggen is flink uitgebreid, vooral op
het niveau van bewonerscommissies. Een duidelijk voorbeeld is de verkoop van huurwoningen. De bewonerscommissie praat voortaan mee over zaken als de hoeveelheid te koop aan te bieden woningen,
de oprichting van een Vereniging van Eigenaren, de verkoopprijzen van de woningen en dergelijke.

•

Andere voorbeelden op dit niveau zijn leefbaarheid (is bijvoorbeeld de inzet van wijkbeheerders
gewenst?) en servicekosten (bewonerscommissie overlegt met corporatie over verdeling en hoogte
van de kosten).

•

Er komt een geschillenregeling: als het overleg vastloopt, kan men straks de zaak voorleggen aan een
geschillencommissie of aan de kantonrechter.

Een deel van de nieuwe plichten was binnen Rochdale al geregeld. Hoewel de wetswijziging voor over
koepelende organisaties als de Huurdersvereniging Amsterdam en de Woonbond niet ver genoeg gaat,
wordt ze algemeen als een verbetering ervaren.

4

Interview
Bewonerscommissie, Buurt, Gebiedsraad en Bewonersraad

‘Samen kun je zó veel meer bereiken’
De in Amsterdam geboren Dirk Appy verhuisde in 1982 vanwege
de stadsvernieuwing naar Amsterdam Zuidoost en is daar nooit
meer vertrokken. De eerste twee jaar woonde hij in Holendrecht,
vervolgens betrok hij in 1984 een nieuwbouwwoning in Gein.
Vanaf het begin was hij actief in de buurt.
In 1994 richtte hij met

kennis en ervaring en goede contacten met bijvoorbeeld

anderen, na een oproep

de stadsdeelorganisatie.”

in bewonersblad THUIS,
een bewonerscommissie

Leefbaarheid en veiligheid

op voor ‘complex 216’.

Rochdale is op het gebied van leefbaarheid en veiligheid

“Op 20 september dat

goed bezig, vindt Dirk. “De samenwerking tussen verschil-

jaar hadden we onze

lende partijen wordt op dat gebied steeds beter. Doel daar-

eerste vergadering met

van is overlast en schuldenproblematiek minder vaak tot

Patrimonium. In die tijd

huisuitzetting te laten leiden. Rochdale, het Stadsdeel en

was er nog een buurt

verschillende welzijnsinstellingen steken veel energie in

conciërge. Herman de

individuele bewoners, met groeiend succes!”

Bie, helaas overleden, was een goeie! Hij onderhield voor
Patrimonium en de AWV sterke banden met onder meer

Fulltime

de bewoners, de politie en het Stadsdeel.”

Dirk heeft een voltijdbaan in het AMC, bij de Technische
Dienst. Daarnaast zet hij zich in voor de bewonerscom-

Rayonraad wordt Gebiedsraad

missie, de buurt, de Gebiedsraad en de Bewonersraad.

Lange tijd was er vanuit de commissie overleg met ver-

“Regelmatig moet ik haast maken om op tijd op vergade-

huurder Patrimonium. Na 1998 werkte Patrimonium in

ringen te zijn. Ook voor het uitwerken van de stukken voor

Zuidoost nauw samen met Nieuw Amsterdam en in 2004

de Gebiedsraad moet ik heel bewust tijd inplannen. Zon-

vond de fusie met Rochdale plaats, waardoor ook bewo-

der Theo Arts en Joke Molleman zou het werk dan ook

ners van bestaand Rochdalebezit betrokken raakten. Tege-

lastig worden, denkt Dirk: “Officieel vertegenwoordigen

lijkertijd reorganiseerde Rochdale naar een gebiedsgerichte

Joke en ik de Gebiedsraad a.i. in de Bewonersraad. Theo

indeling. De ‘rayonraad’ die de bewonerscommissies ver-

blijft actief als tijdelijke derde vertegenwoordiger. Zijn ken-

tegenwoordigde bij complexoverstijgende overleggen,

nis en ervaring zijn erg prettig om tot onze beschikking te

werd omgevormd tot een ‘Gebiedsraad’. In een later sta

hebben. En de tijd die hij er in steekt. Want ik werk over-

dium zouden de huurders van Nieuw Amsterdam aan

dag, waardoor ik meestal niet aan overleggen en andere

sluiten, zeker na de juridische fusie medio 2007.

gesprekken tijdens kantooruren toekom. Theo en Joke
kunnen dat samen prima aan.”

Samen verder
Ook bij de Gebiedsraad was Dirk vanaf dag één betrokken,

Zuidoost Nergens Anders

samen met Theo Arts. Dirk is secretaris van de Gebieds-

De slogan van Rochdale, het Stadsdeel en andere be

raad Zuidoost. Vanuit die raad zijn Theo, Dirk en Joke

trokkenen bij de vernieuwing is: Zuidoost Nergens Anders.

Molleman actief in de Bewonersraad. “Aan integratie met

Daar kan Dirk zich goed in vinden. “Het blijft jammer dat

de Bijlmer Bewonersraad wordt nog steeds hard gewerkt”,

veel mensen hier slordig omgaan met hun huisvuil:

vertelt Dirk. “De Gebiedsraad is intussen al vier jaar ‘ad

verkeerde tijd, verkeerde plaats. Maar verder heb ik geen

interim’. Samen met de mensen van de Bijlmer Bewoners-

klachten over Zuidoost. Het is ruim en groen en ik voel

raad zullen we straks veel sterker staan. Zij hebben veel

me er al jaren thuis.”
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Structuur en Personeel

Structuur – Bestuurlijke participatie en Bewonersparticipatie
behoren processen te zijn van plezierig en goed overleg. De
structuur is daarbij een hulpmiddel, maar geen doel op zich.
Doelstelling van een bewonersorganisatie zoals de wet die definieert is het behartigen van de belangen van
de bewoners op het gebied van het wonen en de woonomgeving, in de ruimste zin van het woord. Op basis
van voornoemde uitgangspunten is bij Bewonersraad Rochdale de participatie onderverdeeld in drie niveaus:
•

Complexniveau

Bewonerscommissies (-verenigingen) en complexvertegenwoordigers

•

Vestigingsniveau

Gebiedsraden

•

Concernniveau

Bestuur Bewonersraad Rochdale

Bewonersraad Rochdale is samengesteld uit vertegenwoordigers van de vier Gebiedsraden. De Gebiedsraden
zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de individuele bewonerscommissies en -verenigingen en complexvertegenwoordigers uit complexen waar een bewonerscommissie of –vereniging actief is.
In de samenwerkingsovereenkomst tussen Rochdale en de Bewonersraad ligt vast op welke niveaus informatierecht, (gekwalificeerd) adviesrecht, instemmingsrecht en voordrachtsrecht is geregeld. Het bewaken van
deze participatieafspraken en het zonodig corrigeren als die niet worden nageleefd, behoord tot de taken van
het hoofd Consumentenzaken van Rochdale. Deze valt rechtstreeks en zonder tussenkomst van derden onder
de Raad van Bestuur van Rochdale.

Personeel – Gedurende het kalenderjaar 2008 hielden de volgende professionals
zich actief bezig met het ondersteunen van Bewonersraad Rochdale:
Afdeling Consumentenzaken Rochdale
Hoofd Consumentenzaken 		: Wim Siegers
Medewerker Consumentenzaken 		: Mathijs van Dam

Secretariaat Bewonersraad Rochdale
Bewonersraad Rochdale ontvangt secretariële ondersteuning
van Marjan Smit.
Marjan Smit werkt parttime, uitsluitend voor de Bewonersraad.
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Interview
BBSH-zetels Raad van Commissarissen

‘De stem van de bewoners moet
duidelijk hoorbaar zijn’
Gedurende het hele jaar 2008 bezetten mr. Rudolph Rood en dr. Rob Kleijwegt de beide
bewonerszetels in de Raad van Commissarissen van Rochdale. De 54-jarige jurist Rood
bekleedde eerder commissariaten bij ‘Heerhugowaards Belang’ en de Alkmaarse corporatie WoonWaard.
“Een jaar of acht geleden droeg de bewonersraad van het

verwezenlijken: een financieel gezonde organisatie die

toenmalige Patrimonium mij voor. Als kind heb ik in de

haar taken in het algemeen goed aankan.”

Vogelbuurt in Amsterdam in een woning van Patrimonium
gewoond, indertijd nog een echte Christelijke club. Toen

Maatschappelijk ondernemen

de eerste niet-protestantse familie in de straat kwam

Als BBSH-commissaris heb je soms pittige discussies

wonen, heb ik mijn best gedaan die jongetjes te bekeren.

met het dagelijks bestuur van de Bewonersraad, bij

Dat zou ik nu anders doen, maar die betrokkenheid blijft.”

voorbeeld rond de jaarlijkse huurverhoging. “In onderling
respect natuurlijk. Maar ik zat er in eerste instantie voor de

Eer en geweten

continuïteit van de corporatie, zonder last of ruggespraak.

Het was dus een hele eer om namens de bewoners in de

Rochdale moet ook in minder goede tijden, zoals nu, over-

Raad van Commissarissen te komen. En een belangrijke

eind blijven. Dan moet je het tafelzilver niet verkopen,

taak. “De corporaties beheren maatschappelijk gebonden

maar richten op ‘break-even’ exploitatie. Want we moeten

eigendom, be-

ook in de toekomst woningen kunnen onderhouden en

taald door de

verhuren aan onze doelgroep. In leefbare wijken. De conti-

huurders samen.

nuïteit van de corporatie is dus in het belang van de huur-

De stem van de

der. Woningcorporaties bouwen niet voor de rijken. In dat

bewoners moet

spanningsveld moet je een goede weg zien te vinden.”

daarin duidelijk
hoorbaar, zo niet

De toekomst

bepalend zijn.”

Hij benadrukt zijn enorme respect voor de mensen die

De relatie tussen

vrijwillig veel tijd en energie steken in het werk van de

Rochdale en de

Bewonersraad. Een grote organisatie als Rochdale kent

bewonersraad is

ingewikkelde problematiek. Een DB-functie in de Bewo-

wel eens beter

nersraad is daardoor behoorlijk zwaar geworden. “Niet

geweest dan het

voor niets is er discussie over professionalisering: de se-

afgelopen jaar. Daaraan moet worden gewerkt. “Gelukkig

cretariële ondersteuning van Marjan Smit is onontbeerlijk.

heeft Rochdale de bewonersparticipatie altijd hoog in het

Maar eigenlijk is er meer ondersteuning nodig.“ Rudolph

vaandel gehad”, aldus mr. Rood. “Er zijn al heel lang

Rood hoopt dat de Bewonersraad op korte termijn ge-

directe lijnen tussen de bestuurders, de BBSH-commis-

bruik kan maken van de rijke kennis en ervaring van hun

sarissen en de Bewonersraad.”

evenknieën uit de Bijlmermeer. Bijvoorbeeld bij het werken aan een betere culturele afspiegeling van de huurders

Recht en plicht

binnen de bewonersparticipatie. Dat is een belangrijk

Rudolph Rood, ooit managing partner bij een groot

‘speerpunt’ voor de komende jaren.

advocatenkantoor, vult zijn dagen met advieswerk,
commissariaten en bestuursfuncties. “Zowel zakelijk

“Bewonersparticipatie heeft bij Rochdale altijd centraal

als maatschappelijk”, zegt hij. “Met als specialiteit

in de organisatie gestaan. We kunnen alleen maar hopen

ondernemingsrecht. Rochdale is een maatschappelijke

dat het zo blijft. Daarvoor is voortdurende aandacht nodig

onderneming, met een bedrijfsgerichte exploitatie om

van álle betrokkenen!”

onrendabele maatschappelijke doelstellingen te kunnen
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Samenstelling bestuur

Gedurende het hele jaar 2008 werd het bestuur voorgezeten door Rob Brands met
als secretaris Onno Elema en penningmeester Jaap Bruinooge. De overige leden zijn
actief in diverse commissies en overlegstructuren.
In 2008 bestond het bestuur uit de volgende personen:

Naam:

Afgevaardigd in/bij:

Dirk Appy			
Theo Arts

Ouderencommissie

Rob Brands

Werkgroep Samenwerkingsovereenkomst, 					
Reserve Geschillenadviescommissie
Rochdale, Werkgroep Onderhoudsabonnement

Jaap Bruinooge

Financiële commissie, Werkgroep
Samenwerkingsovereenkomst

Nico van der Bijl

Financiële commissie, Commissie Woonconsumenten Purmerend

Onno Elema

Redactie bewonersblad Thuis, Werkgroep
Samenwerkingsovereenkomst, Werkgroep 					
Onderhoudsabonnement, Beheer Website

Frans van Hoekelen

Huurdersvereniging Amsterdam

Betty Jungen	Financiële commissie, Geschillenadviescommissie Rochdale,
Werkgroep Onderhoudsabonnement
Tom Meijer

Werkgroep Onderhoudsabonnement

Joke Molleman		
Veronica Schuit 		
Gedurende het hele verslagjaar fungeerden de heren mr. R. Rood en dr. R. Kleijwegt als gekozen vertegenwoordigers namens de bewoners(organisaties) in de Raad van Commissarissen van Rochdale.
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Interview
Medewerker Consumentenzaken

‘Elke bewonerscommissie kan straks eenvoudig een eigen website onderhouden’
Sinds 2001 werkt Mathijs van Dam voor Rochdale, achtereenvolgens bij de afdelingen
Woonmaatschappelijk Werk en Sociaal Beheer in Zuidoost en – sinds februari 2007 – als
medewerker Consumentenzaken op het hoofdkantoor. Zijn vorige functies bereidden hem
goed voor op zijn huidige werk: “Als er discussie is over wat Sociaal Beheer doet, weet ik
vaak precies waar de schoen wringt.”
Mathijs ondersteunt afdelingshoofd Wim Siegers: “Ik ver-

“Wij informeren en bemidde-

zamel en analyseer informatie waarmee ik het participatie-

len. We proberen ieder proces

beleid van Rochdale kan blijven voeden door concrete

optimaal te laten verlopen.”

voorstellen te doen. Deelname aan diverse werkgroepen
hebben we onderling verdeeld.” Een belangrijke taak van

Pilot websites

Mathijs is het bijwonen van de overlegvergaderingen van

Eind 2008 startte een ‘pilot’

de Gebiedsraden. “Ik voorzie Wim van informatie uit de

die ertoe moet leiden dat

Gebiedsraden en Wim houdt me goed op de hoogte van

bewonerscommissies hun

wat er centraal speelt. Zo kan ik vragen van de raadsleden

eigen websites kunnen bij-

meteen beantwoorden en weet Wim wat hij kan verwach-

houden. Mathijs begeleidt

ten in het overleg met de Bewonersraad.”

het project: “Het oorspronkelijke initiatief kwam van de Bewoners-

Prettig en efficiënt

raad. Toen enkele bewonerscommissies met een concrete

Mathijs heeft de indruk dat het overleg tussen de Ge-

hulpvraag kwamen, hebben we de pilot opgestart. Drie

biedsraden en de Rochdalevestigingen steeds vruchtbaar-

commissies uit Geuzenveld-Slotermeer en één van vesti-

der wordt. Intern gaf hij de afdelingen Sociaal Beheer

ging Zaandam zijn in februari 2009 gestart met oefenen.

voorlichting over de nieuwe Overlegwet. Dit jaar gaat hij

ProImpact BV uit Almere ontwikkelde een programma

ook de Gebiedsraden uitgebreid informeren. Verder gaan

waarmee het heel eenvoudig is een website te vullen en

we samen met de Bewonersraad, die zich inmiddels de

te onderhouden. Zonder iets over computers te weten, kan

nieuwe Overlegwet heeft eigen gemaakt, de onderlinge

iedereen na een korte cursus zo’n site beheren. Het is mo-

Samenwerkingsovereenkomst aanpassen. Net als veel

gelijk polls en nieuwsberichten erop te zetten en zelfs om

andere betrokkenen hoopt Van Dam dat het in 2009 lukt

een complete Nieuwsbrief aan te maken en te verspreiden.

om de huurdersorganisaties te integreren. “Dan kunnen wij

Op deze manier kunnen bewonerscommissies hun achter-

onze ondersteunende rol weer optimaal uitoefenen: samen

ban voortdurend informeren over hun activiteiten.”

met de Bewonersraad adviesaanvragen ruim van tevoren
voorbespreken. Dat werk heel prettig en efficiënt!”

Buurtleven
De diverse websites zijn straks bereikbaar via een pagina

Werken voor de bewoners

op www.bewonersraadrochdale.nl. “Op een kaart van de

In zekere zin vertegenwoordigt Consumentenzaken de

regio kun je een buurt selecteren en klikken op de bewo-

bewonersorganisaties binnen Rochdale. “Wij bewaken

nerscommissie van je keuze. In het najaar van 2009 hopen

inhoudelijk dat de georganiseerde participatie een sterke

we dat alle commissies kunnen aansluiten. Een aantal

plaats heeft en houdt. Dat is een doorlopend proces, het

commissies heeft al een eigen website. Het doel is dat

gaat nooit automatisch. Aan de andere kant zijn alle col

elke commissie die dat wil, er straks één kan onderhouden.

lega’s uiteindelijk voor de bewoners aan het werk.” Con-

We gaan ook kijken in hoeverre we dit kunnen koppelen

sumentenzaken vormt vaak een eerste aanspreekpunt

aan ‘Buurtleven.nl’. Dat is een portaal waar buurtwebsites

voor de Bewonersraad inzake contacten met de Raad van

achter hangen. Op die sites staat allerhande informatie van

Bestuur en afdelingen die geen publieksfunctie hebben.

overheid, plaatselijke instellingen en woningcorporaties.”
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Vergaderingen in 2008

Het bestuur van Bewonersraad Rochdale vertegenwoordigt de huurders van Rochdale en hun bewonerscommissies op beleidsniveau bij de Raad van Bestuur. Gedurende het kalenderjaar vond driemaal plenair overleg plaats tussen Bewonersraad
Rochdale, de Bijlmer Bewonersraad en de Raad van Bestuur van Rochdale. Tijdens
deze bijeenkomsten kwamen onder meer het huurbeleid en de samenwerking tussen beide bewonersraden aan de orde, evenals de wijzigingen in de Overlegwet en
de jaarstukken over 2007 van Bewonersraad Rochdale. Andere onderwerpen waren:
•

Verkoop van woningen;

•

onderhoudsabonnement;

•

verhoudingen tussen VvE en bewonerscommissie binnen een complex;

•

leefbaarheid;

•

huurverhoging;

•

servicekosten;

•

voortgang aanpak prachtwijken;

•

opdrachtverstrekking onderzoek KWH/Woonbond naar kwaliteit van participatie;

•

rentevergoeding waarborgsommen;

•

huurharmonisatie bij herhuisvesting;

•

wijziging Algemene Huurvoorwaarden;

•

werkplan 2009;

•

begroting 2009.

Zo lang Bewonersraad Rochdale en de Bijlmer Bewonersraad nog niet zijn samen gegaan, overlegt de Raad
van Bestuur van Rochdale bij voorkeur met beide partijen gezamenlijk. Omdat dit gezamenlijke overleg naar de
mening van Bewonersraad Rochdale niet het gewenste effect sorteerde, heeft het overleg een deel van het jaar
stilgelegen. Met hulp van de Woonbond en het Amsterdams Steunpunt Wonen wordt nu alles in het werk gesteld om in de loop van 2009 alsnog te komen tot integratie van beide bewonersraden. Insteek daarbij is dat:
•

Bewonersraad Rochdale het enige bewonersvertegenwoordigende orgaan is voor de Raad van
Bestuur van Rochdale op algemeen beleidsniveau.

•

Gewerkt wordt aan een cultureel gezien betere afspiegeling van de huurders in bewoners
commissies, gebiedsraden en Bewonersraad.

Bijzondere bijeenkomsten
In 2008 vond tweemaal overleg plaats tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van
Rochdale, het hoofd Consumentenzaken en de dagelijkse besturen van zowel Bewonersraad Rochdale als
de Bijlmer Bewonersraad. Er werd gesproken over algemene, meest actuele onderwerpen.

Algemene Ledenvergaderingen
Op 12 maart en op 12 november vonden Algemene Ledenvergaderingen plaats.
De opkomst was wederom goed. Aan de orde kwamen o.a. de zaken genoemd bij de overlegvergaderingen
met de Raad van Bestuur en de herbenoeming van enkele bestuursleden van het bestuur van Bewonersraad
Rochdale.
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Gebiedsraden

Binnen Bewonersraad Rochdale is de participatie van de huurders op drie
niveaus geregeld: complex, vestiging en concern. Binnen de aandachtsgebieden
van de vestigingen zijn gebiedsraden actief, die lokale onderwerpen bespreken
met de plaatselijke vestigingsdirectie.
Gezamenlijke DB-vergadering.
Ook in 2008 vond weer ieder kwartaal een ‘Gezamenlijk DB’ plaats: een overleg van de dagelijkse besturen
van de vier gebiedsraden met dat van Bewonersraad Rochdale. Tijdens deze bijeenkomsten komen diverse
gebiedsoverstijgende onderwerpen aan de orde, zoals het huurbeleid, de huurverhoging en de servicekostenafrekening.
Deze vergadering heeft een informeel karakter en is ook bedoeld om met elkaar over allerlei zaken, het wonen
aangaande, te brainstormen. Tevens wordt op deze vergadering door informatie met elkaar uit te wisselen
een goed inzicht verkregen in de uitvoering van het tussen de Bewonersraad en de Raad van Bestuur van de
Woningstichting afgesproken beleid; vooral of dit beleid in alle vestigingen op dezelfde wijze wordt uitgevoerd.

11

Vergaderingen in 2008

Het bestuur van Bewonersraad Rochdale vertegenwoordigt de huurders van Rochdale en hun bewonerscommissies op beleidsniveau bij de Raad van Bestuur. Gedurende het kalenderjaar vond driemaal plenair overleg plaats tussen Bewonersraad
Rochdale, de Bijlmer Bewonersraad en de Raad van Bestuur van Rochdale. Tijdens
deze bijeenkomsten kwamen onder meer het huurbeleid en de samenwerking tussen beide bewonersraden aan de orde, evenals de wijzigingen in de Overlegwet en
de jaarstukken over 2007 van Bewonersraad Rochdale. Andere onderwerpen waren:
•

Verkoop van woningen;

•

onderhoudsabonnement;

•

verhoudingen tussen VvE en bewonerscommissie binnen een complex;

•

leefbaarheid;

•

huurverhoging;

•

servicekosten;

•

voortgang aanpak prachtwijken;

•

opdrachtverstrekking onderzoek KWH/Woonbond naar kwaliteit van participatie;

•

rentevergoeding waarborgsommen;

•

huurharmonisatie bij herhuisvesting;

•

wijziging Algemene Huurvoorwaarden;

•

werkplan 2009;

•

begroting 2009.

Zo lang Bewonersraad Rochdale en de Bijlmer Bewonersraad nog niet zijn samen gegaan, overlegt de Raad
van Bestuur van Rochdale bij voorkeur met beide partijen gezamenlijk. Omdat dit gezamenlijke overleg naar de
mening van Bewonersraad Rochdale niet het gewenste effect sorteerde, heeft het overleg een deel van het jaar
stilgelegen. Met hulp van de Woonbond en het Amsterdams Steunpunt Wonen wordt nu alles in het werk gesteld om in de loop van 2009 alsnog te komen tot integratie van beide bewonersraden. Insteek daarbij is dat:
•

Bewonersraad Rochdale het enige bewonersvertegenwoordigende orgaan is voor de Raad van
Bestuur van Rochdale op algemeen beleidsniveau.

•

Gewerkt wordt aan een cultureel gezien betere afspiegeling van de huurders in bewoners
commissies, gebiedsraden en Bewonersraad.

Bijzondere bijeenkomsten
In 2008 vond tweemaal overleg plaats tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van
Rochdale, het hoofd Consumentenzaken en de dagelijkse besturen van zowel Bewonersraad Rochdale als
de Bijlmer Bewonersraad. Er werd gesproken over algemene, meest actuele onderwerpen.

Algemene Ledenvergaderingen
Op 12 maart en op 12 november vonden Algemene Ledenvergaderingen plaats.
De opkomst was wederom goed. Aan de orde kwamen o.a. de zaken genoemd bij de overlegvergaderingen
met de Raad van Bestuur en de herbenoeming van enkele bestuursleden van het bestuur van Bewonersraad
Rochdale.
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