
Reactie van de Bewonersvereniging  op de beantwoording door  B&W van de 
schriftelijke vragen van Dries Mosch (Leefbaar Rotterdam) over de (vermeende) 
alarmerende situatie in de Teilingerstraat d.d. 28 april 2015 . 

Het Raadslid lid Dries Mosch van Leefbaar Rotterdam stelde een aantal schriftelijke 
vragen aan B&W over de ‘alarmerende situatie’ in de Teilingerstraat. We zijn blij dat 
het college, na onderzoek, er ook van overtuigd is dat er geen sprake is van een 
alarmerende situatie in de Teilingerstraat. In de beantwoording van B&W zien wij nog 
wel een aantal misverstanden die wij graag de wereld uit zouden willen helpen. Te 
meer daar een vastgoedambtenaar op pad is gestuurd om ons zelfbeheer plotseling 
stop te zetten. Vandaar deze aanvulling onzerzijds op de beantwoording door B&W.

Voor de duidelijkheid zullen wij in onze reactie de volgorde van de beantwoording van 
de vragen volgen.

Pagina 1. 
Raadslid Mosch schetst in een inleiding een beeld van het zelfbeheer project dat l niet 
klopt. De heer Mosch is blijkbaar eenzijdig geïnformeerd. De Bewonersvereniging 
zelfbeheer hoek Teilingerstraat beheert sinds 1994 een complex met 32 woningen, dat
eigendom is van de gemeente Rotterdam. Wij zijn een zeer actieve vereniging met 31 
leden. Een (1) bewoner, heeft haar lidmaatschap opgezegd en verder is er een klein 
clubje bewoners (soms zijn het er drie of vier), dat altijd ontevreden is. Dat komt in de 
beste families en fracties voor, zoals u ongetwijfeld weet.

Wij zijn een zeer democratische vereniging, met vaak meer algemene 
ledenvergaderingen per jaar en over elk besluit kunnen de leden een referendum 
aanvragen. Tijdens de laatste ledenvergadering op 28 mei 2015 is het beleid van het 
bestuur opnieuw goedgekeurd en is een bestuur van zeven leden, waaronder twee 
nieuwkomers, unaniem verkozen.
Wij zijn trots op ons zelfbeheerproject. Landelijk wordt onze vorm van zelfbeheer, ooit 
mogelijk gemaakt door een motie van het gemeenteraadslid Lenie Hemelsoet van het 
CDA, met zeer veel belangstelling bekeken en was het model voor de nieuwe 
beheervorm: de huurvariant van de wooncoöperatie. Het “Recht op Beheer” wordt op 
dit moment uitgewerkt in de AMvB door minister Blok. 
Het beeld dat wordt geschetst door de vragen van Leefbaar is geïnspireerd door de 
mening van enkele bewoners. De feiten kloppen niet. 

Vraag  4,  vraag 7,  vraag  12 en 13.
Raadslid Mosch vraagt of het college met de bewonersvereniging in gesprek wil gaan 
om misstanden rond het onderhoud van de panden aan de kaak te stellen.  Wij zijn 
van mening dat er geen misstanden op het punt van onderhoud zijn of waren. Een 
gesprek over vermeende misstanden is er ook nooit geweest. We hebben altijd een 
uitstekend contact 
gehad met de dienst Toezicht Gebouwen en er is nooit sprake geweest van het niet 
nakomen van aanwijzingen of suggesties van die kant.

Alle inkomsten uit huur worden besteed aan onderhoud van het complex. Nergens in 
het land is er waarschijnlijk een complex te vinden waar minder geld aan overhead 
besteed wordt. Een groot deel van de beheerwerkzaamheden worden uitgevoerd door
vrijwilligers van het bestuur. 

Vraag 8.
Het college van B&W schrijft aan de raad dat de vereniging niet inging op een 
uitnodiging voor een gesprek. Dit is niet waar. We zijn niet ingegaan op het verzoek 
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van een ambtenaar om huis aan huis briefjes uit te delen die ons zouden verplichten 
om mee te doen aan een taxatie. Daarover hebben we ook op 25 juni 2014 een goed 
gesprek gehad met de directeur F. de Groot van Stadsontwikkeling, die samen met 
zijn ambtenaren ons complex bezocht.

Vraag 9.
Het college van B&W schrijft dat de vereniging een beheerovereenkomst met de 
gemeente heeft die in beginsel opzegbaar is. Onze vereniging is het daarmee van 
harte oneens. In de beheerovereenkomst is precies overeengekomen wanneer en hoe
deze kan worden opgezegd. Pas op 28 mei 2015 ontvingen wij van ambtenaar R. Van 
der Hoeven een brief waarin hij schrijft dat hij van mening is dat de overeenkomst 
opzegbaar is.

Met betrekking tot de totstandkoming van de overeenkomst in 1994 het volgende:
Over het zelfbeheercontract is twee jaar onderhandeld en overlegd onder 
verantwoording van twee opeenvolgende wethouders en met de betrokkenheid van 
twee gemeenteraadscommissies. Het contract en de essentie ervan, is het gevolg van
de beslissingen van de toenmalige gemeenteraden.
Zeer doelbewust is er in het contract sprake van een in principe oneindig verlengen , 
zolang als de voortzetting van bewoning uit het oogpunt van veiligheid 
verantwoord is.
De ontbindende gronden worden alle opgesomd in het contract te weten: onveiligheid, 
onvoldoende steun van de bewoners aan de vereniging, of het niet nakomen van 
aanwijzingen van Toezicht Gebouwen. Zeer expliciet zijn dat volgens het contract de 
enige gronden voor het stopzetten van het zelfbeheer. Begin 2014 hebben wij 
opdracht gegeven om een deel van de fundering te laten vernieuwen. Daarmee 
hebben we weer een belangrijke stap gezet in het veilig beheren. Het is de wereld op 
zijn kop zetten als het deels repareren van een versleten, lees onveilige fundering een 
reden is om het contract op te zeggen.

Vraag 10.
Het college van B&W schrijft dat er door de gemeente kosten gemaakt worden voor 
onder andere de OZB en verzekeringen. Dit vinden wij een vreemd verhaal. Wij krijgen
van de 
gemeente jaarlijks rekeningen voor OZB en reinigingsrecht en die worden door ons 
betaald. Sinds kort betalen we ook de verhuurderheffing.
Volgens het contract zal de gemeente alle zakelijke lasten, ook het eigenarendeel, aan
ons door belasten. Recent hebben wij ook rekeningen ontvangen voor het 
reinigingsrecht van twee bedrijfsruimtes.  Voor de gemeente zijn dus geen kosten 
verbonden aan ons zelfbeheer.

Vraag 12.
Het college schrijft dat de insteek van de gesloten beheerovereenkomst was, dat het 
hier om een tijdelijk contract zou gaan. Hiermee zijn wij het oneens. Zo staat het ook 
uitdrukkelijk niet in het contract. Beide partijen, de bewoners en de gemeente, waren 
het er in 1993/94/95 over eens dat het zelfbeheer oneindig kon worden voortgezet 
zolang als dat uit het oogpunt van veiligheid verantwoord zou zijn.
Al in de eerste jaren van het zelfbeheer is er door de vereniging geld uitgegeven aan 
plaatselijk funderingsherstel. Dat was ook bij de gemeente bekend. Wij stuurden elk 
jaar ons jaarverslag toe. Jaarlijks lieten wij onze fundering controleren en tot drie keer 
toe hebben wij plaatselijke paalkopverlaging uitgevoerd. Het vervangen van twee 
derde van de fundering van het complex is dus geen wezenlijke nieuwe 
omstandigheid. Nergens in het contract is direct of indirect te lezen dat wij de 
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fundering niet zouden mogen herstellen of daar toestemming van de gemeente voor 
nodig zouden hebben. Integendeel: wij zijn verplicht om alle noodzakelijke onderhoud 
uit te voeren om er voor te zorgen dat er veilig te wonen is. 
Er is ruim twee jaar gewerkt door ambtenaren en de bewoners, aan de uitwerking van 
het zelfbeheer en de beheerovereenkomst. Er is een aantal maal overleg geweest met
de verantwoordelijke gemeenteraadscommissies en de twee opeenvolgende 
wethouders. 
De stelling van het college dat de bedoeling zou zijn:  een tijdelijke overeenkomst, is 
totaal ongegrond. Als dat zo was, dan stond het wel in de overeenkomst. 

Het complex is eigendom van de gemeente. De bewonersvereniging gaat niet over het
al dan niet verkopen van het complex, al betreuren wij dit wel en vragen ons af 
waarom dit nodig is. De gezamenlijke beheerovereenkomst zegt hierover: Verkoop 
van het complex is alleen maar mogelijk als de toenmalige beheerder, PWS, nu 
Havensteder, daar geen bezwaar tegen heeft. Zij heeft immers het recht om ooit, deze
locatie te her-ontwikkelen. Als de gemeente overgaat tot verkoop aan een andere 
partij dan Havensteder, kan er nooit meer sprake zijn van herontwikkeling door 
Havensteder
Eventuele verkoop kan alleen met behoud van de beheerovereenkomst. Wij behouden
het recht om de woningen te beheren. De inkomsten uit huur mogen we uitgeven aan 
het beheer. We mogen de woningen verhuren, ook de woningen die leeg zouden 
komen. Uitponden of per woning verkopen is in strijd met dit recht op zelfbeheer, zoals
werd vastgelegd in de zelfbeheerovereenkomst. In het gesprek dat wij op 25 juni 2014 
voerden met vertegenwoordigers van de gemeente is overeengekomen eerst 
"eenduidig de juridische status van de beheersovereenkomst vast te stellen alvorens 
de gemeente overgaat tot taxatie en bouwkundige inspectie. ( zie pagina 3 laatste 
regel van de beantwoording van vraag 8)

In de brief van ambtenaar R. Van der Hoeven van 28 mei 2015 heeft de gemeente een
juridische analyse gemaakt die strijdig is met de beheerovereenkomst die de 
gemeente en 
bewoners met elkaar hebben gesloten. Met deze eenzijdige  interpretatie van de 
overeenkomst kan de gemeente de overeenkomst ons in ziens niet opzeggen. 
 
Onze Bewonersvereniging gaat ervan uit dat de gemeente Rotterdam zich houdt aan 
de gemaakte afspraken en wacht dan ook een uitnodiging af voor een gesprek over de
status van de beheersovereenkomst, bij verkoop aan ( bijvoorbeeld) Havensteder of 
aan een van de andere woningbouwcorporaties.

Met vriendelijke groet,

Marie-Annet van Grunsven, voorzitter. 
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