
 

 

 

 

Verslag en afspraken overleg  

Klankbordgroep Grevenstraat e.o. 

 

Datum: 16 maart 2017  

 

Agenda: 

1. Opening 

2. Voorstelronde  

3. Stand van zaken en planning 

4. Sociaal Statuut; wat is dat? En wat is belangrijk voor dit project?  

5. Vorm van overleg met bewoners  

6. Vervolgafspraken en vragen?   

 

Verslag:  

1. Opening en mededelingen 

Namens Portaal heet Marlou Mekes (Sociaal Projectleider Grevenstraat e.o.) 

iedereen van harte welkom. Aanvullende mededelingen:  

- Er is één bewoner die zich vandaag nog gemeld heeft voor de klankbordgroep. Zij 

haakt aan vanaf de volgende bijeenkomst. 

- Eén bewoner had zich in eerste instantie opgegeven voor de klankbordgroep, maar 

aangezien de klankbordgroep zich met name richt op het Sociaal Plan, ontvangt zij 

wel graag de stukken en uitnodigingen, zodat zij per keer bekijkt of zij aanhaakt 

- Voor één bewoner is de donderdag lastig. Marlou zal contact met haar opnemen.   

 

Er zijn een aantal leegstaande woningen binnen het complex, waaronder 

Grevenstraat 1-A (staat per 2014 leeg). Marlou achterhaalt wat de reden is van 

leegstand en in hoeverre we de woningen kunnen gebruiken voor het project (bv. 

als woning waar bijeenkomsten met de klankbordgroep plaats kunnen vinden of een 

spreekuur op een later moment in het project).  

 

2. Voorstelronde  

Leden van de klankbordgroep stellen zich voor aan elkaar. Op verzoek van de 

klankbordgroep deelt Marlou de email-adressen, zodat de klankbordgroepleden 

elkaar kunnen bereiken.  Marlou verzoekt bewoner die vanaf het volgend overleg 

aanhaakt of dit voor haar ook akkoord is.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. Stand van zaken en planning 

Zoals ook aangegeven tijdens de inloopbijeenkomst is Portaal op dit moment druk 

bezig met het maken van een plan. De punten die onder andere tijdens de 

inloopbijeenkomst, het klanttevredenheidsonderzoek in 2016 genoemd zijn en 

tijdens de (technische) onderzoeken van de afgelopen maanden, worden 

meegenomen in de afwegingen voor het plan.  

 

Op dit moment worden de scenario’s van groot onderhoud t/m grote renovatie 

onderzocht (technisch/financieel/sociaal). Er is op dit moment geen aanleiding om 

het scenario ‘sloop-nieuwbouw’ te onderzoeken. Dit omdat Portaal van mening is dat 

de woningen goed passen bij onze doelgroep (voor nu en in de toekomst).  Marlou 

checkt intern of er zo ook gedacht wordt over samenvoegen. In het uiteindelijke 

plan is het mogelijk dat er verschillen zijn in de aanpak van de verschillende 

woningtypen in het project.  

 

Zodra er nieuwe informatie is met betrekking tot het technische plan zal Marlou 

deze delen met de klankbordgroep. Het technische plan is uiteindelijk bepalend voor 

wat er in het Sociaal Plan opgenomen moet worden. Het overleg met de 

klankbordgroep gaat met name over het Sociaal Plan.  

 

4. Sociaal Statuut; wat is dat? En wat is belangrijk voor dit project?  

Per mail en per post hebben de klankbordgroepleden het Sociaal Statuut 

voorafgaand aan het overleg ontvangen.  

 

In het Sociaal Statuut staan de afspraken en regelingen waar bewoners mee te 

maken krijgen bij groot onderhoud, of sloop van de gehuurde woning (als onderdeel 

van een complexaanpak). De soort ingreep (deze kan per woningtype verschillen) 

bepaald welke rechten en plichten van toepassing zijn bij het project Grevenstraat 

e.o.  

 

In het algemeen is in hoofdstuk 2 omschreven hoe om te gaan met participatie en 

communicatie (hier gaan we bij punt 5. verder op in). En er staat meer informatie 

over de draagvlakmeting. Het is noodzakelijk dat meer dan 70% instemt met het 

plan voor Portaal om het plan ook uit te kunnen voeren.  

 

In hoofdstuk 3 en 4 staat in algemene zin hoe om te gaan met bijvoorbeeld 

vergoedingen, schade, voorzieningen zelf aangebrachte- en Wmo-voorzieningen etc.  

 

Het Sociaal Statuut dient als de basis voor een Sociaal Plan Grevenstraat e.o. 

Met de klankbordgroep bespreken we: 

-  hoe we een Sociaal Plan maken afgestemd op het project Grevenstraat e.o. 

-  welke aanvullende afspraken we eventueel maken met elkaar  

 

We lopen het Sociaal Statuut op hoofdlijnen met elkaar door.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandachtspunten voor het Sociaal Plan Grevenstraat e.o. zoals dat nu door de 

klankbordgroep wordt ingeschat, zijn: 

- huurprijs na renovatie  

- hoe om te gaan met bewoners die zelf een hoop verbouwd hebben 

- hoe om te gaan met bewoners die niet zitten te wachten op een ingreep   

  (vanwege leeftijd; er zijn een aantal oudere bewoners die aangeven niemand in de  

  woning te willen, vanwege het feit dat ze zelf al een hoop hebben gedaan aan de 

  woning, etc.)  

 

Deze punten nemen we mee in onze vervolgoverleggen.  

 

Voor wat betreft de huurprijs na ingrijp verwijst Marlou naar artikel 4.6 van het 

Sociaal Statuut. Daarin staat:  

De huurverhoging moet in redelijke verhouding staan tot de door de verhuurder 

gedane ingrepen, veranderingen of toevoegingen. Indien het een woning in de 

sociale sector betreft, zal de huurprijs na renovatie de maximale sociale huurprijs 

niet te boven gaan, tenzij anders in overeen gekomen.  

 

Indien de verhuurder energiebesparende maatregelen door wil voeren kan de huur 

worden verhoogd. De afspraken hierover kunnen per corporatie verschillend zijn, 

maar leiden in ieder geval gemiddeld niet tot verhoging van de totale woonlasten 

(dwz huur plus energiekosten) van de huurders binnen het betreffende complex.  

 

Voor het project Grevenstraat e.o. staat vast dat de huurprijzen ná renovatie niet 

boven de huurtoeslaggrens (€710,68 prijspeil 2017) uitkomen.  

 

Let wel: op dit moment worden er verschillende huurprijzen betaald. Dit komt 

doordat er op het moment dat en een nieuwe bewoner komt de nieuwe 

(marktconforme) huur van toepassing is (op basis van het aantal huurpunten). Zijn 

er tussentijds geen verhuizingen, dan geldt voor de zittende bewoner alleen een 

jaarlijkse huurverhoging. Dat maakt dat er in sommige gevallen voor dezelfde 

woning door de buren een hogere/lagere huurprijs betaald wordt.    

 

Op het moment dat er een huurverhoging geldt voor het project Grevenstraat e.o. 

(als gevolg van een bepaalde ingreep): is deze voor alle bewoners gelijk (mogelijk 

wel met een verschil per woningtype als er verschillen in ingreep zijn). Er wordt in 

dit geval niet gekeken naar de huidige huurprijs die betaald wordt. Alleen op het 

moment dat de huidige huurprijs dicht bij de huurtoeslaggrens ligt. In die specifieke 

gevallen is mogelijk een lagere huurprijs van toepassing.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Marlou heeft aangegeven dat zij voor het volgend overleg een overzicht meeneemt, 

met daarin per woningtype, de gemiddelde, de laagste en de hoogste huidige huur.   

  

  

5.Vorm van overleg met bewoners 

Op dit moment overleg Portaal met bewoners in de vorm van een klankbordgroep. 

Sommige klankbordgroepleden willen graag onderzoeken of het goed is om een 

bewonerscommissie te worden. De Huurdersbelangenvereniging (HBV) kan de 

klankbordgroep hierbij ondersteunen. Marlou stuurt ook het reglement 

bewonerscommissie toe, zoals dat op de site van de HBV te vinden is. Vooralsnog is 

het overleg over het project tussen Portaal en de Klankbordgroep.  

 

In overleg met de bewoners nodigt Marlou de HBV uit om aan te schuiven tijdens 

het volgend overleg met de klankbordgroep.  

 

Welke vorm de bewoners ook kiezen, vast staat dat stel dat Portaal in overleg blijft 

met de klankbordgroep, dan heeft de klankbordgroep dezelfde rechten als de 

bewonerscommissie (zie p. 6 van het sociaal statuut), namelijk: 

- recht op ondersteuning 

- een adviesrol, waarbij Portaal de adviezen naast zich neer kan leggen, maar alleen 

met een goed onderbouwde motivatie.   

 

6. Vervolgafspraken en vragen?   

- De klankbordgroep ontvangt nieuwsbrieven in concept voordat deze verstuurd 

worden, met het verzoek om binnen 1-2 dagen te reageren. Indien er geen reactie 

is wordt de nieuwsbrief verstuurd door Portaal  

 

- Vervolgoverleg is nog niet gepland. Marlou zal per mail wederom een verzoek doen 

voor over een paar weken. Mocht er eerder aanleiding zijn vanuit de 

klankbordgroepleden om eerder contact te hebben, dan is dat uiteraard mogelijk.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIES  

Wat? Wie voert de 

actie uit? 

Agendapunt 1.Opening en mededelingen  

- uitnodigen nieuw aangemeld klankbordgroeplid voor het volgende 

overleg 

- check bij eerder gemeld klankbordgroeplid of de donderdag als 

overlegdag mogelijk toch een optie is 

Portaal, Marlou 

- check op leegstaande woningen: wat is de reden en in hoeverre 
kunnen we deze gebruiken voor het project (bijv. Grevenstraat 1-A)   

Portaal, Marlou 

Agendapunt 2 .Voorstelronde  

- delen van de email-adressen van de klankbordgroepleden  Portaal, Marlou 

Agendapunt 3 .Stand van zaken en planning  

- check of het samenvoegen van woningen één van de scenario’s is 
die verder uitgewerkt wordt Antwoord: net als bij ‘sloop-

nieuwbouw’ geldt dat er op dit moment geen aanleiding is om 
het scenario samenvoegen van woningen verder te 
onderzoeken.  

Portaal, Marlou 

Agendapunt 4. Sociaal statuut  

- aanleveren van huidige huren (minimale, maximale en gemiddelde 

huur) per woningtype 
Portaal, Marlou 

Agendapunt 5. Vorm van overleg met bewoners  

- onderzoeken of de klankbordgroep een bewonerscommissie wordt 

(Huurdersbelangenvereniging (HBV) begeleid bewoners bij het 
vormen van een bewonerscommissie) 

Klankbordgroep 

- doorsturen reglement bewonerscommissie van HBV  Portaal, Marlou 

- uitnodigen HBV voor volgend overleg met de klankbordgroep Portaal, Marlou 

BESLUITEN  

Wat? Datum 

Voor het project Gevenstraat e.o. staat vast dat de huurprijzen ná 

renovatie niet boven de huurtoesslaggrens (€ 710,68 prijspeil 2017) 
uitkomen (agendapunt 4) 

16-3-2017 

De klankbordgroep heeft dezelfde rechten als een 

bewonerscommissie (zie p. 6 van het sociaal statuut), namelijk: 

- recht op ondersteuning 

- een adviesrol, waarbij Portaal de adviezen naast zich neer kan 

leggen, maar alleen met een goed onderbouwde motivatie 
(agendapunt 5) 

16-3-2017 

Nieuwsbrieven gaan eerst in concept naar de klankbordgroep, 

voordat deze in de buurt verstuurd worden. De klankbordgroep heeft 
1-2 dagen de tijd om te reageren. Indien er geen reactie is wordt de 
nieuwsbrief zonder aanpassingen verstuurd door Portaal 

16-3-2017 

 


