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Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording 

Betreft: Alarmerende situatie Teilingerstraat  

 

Geacht College, 

 

Sinds 1994 wordt het gemeentelijk pand aan de Teilingerstraat 21B2 bewoond door een 

zelfbeheerproject en hierin vertegenwoordigd door de bewonersvereniging Hoek Teilingerstraat.  

De bewonersvereniging handelt echter niet met de beste bedoelingen voor de eigen bewoners. Zo heb 

ik verontrustende signalen ontvangen over het uitblijven van adequaat handelen door de 

bewonersvereniging waardoor het woongenot van de bewoners ernstig in gevaar komt. 

Enkele misstanden zijn het feit dat het de bewoners en leden van de bewonersvereniging is verboden 

om vertegenwoordigers van de gemeente toe te laten tot het pand en dat rapportages van Toezicht 

Gebouwen niet worden opgevolgd en niet op de juiste wijze afgehandeld. 

  

Hiernaast dienen de door de bewonersvereniging ontvangen huurpenningen, volgens de overeenkomst 

met de gemeente, gebruikt te worden voor onderhoud aan het pand.  

Dit geld wordt echter door de vereniging opgepot en gebruikt voor andere zaken. Inmiddels is er 

hierdoor een grote achterstand ontstaan aan het onderhoud van dit pand waardoor er gevaarlijke 

situaties ontstaan. 

 

Zo is er in oktober 2014 melding gedaan over de onveilige situatie rondom de ramen; er zit een 

gevaarlijke spanning op een aantal ramen waardoor sommige ramen ook al zijn gebarsten. 

Over een van de gebarsten ramen is er op 4 december 2014 door Toezicht Gebouwen 

gecommuniceerd naar de voorzitter van de bewonersvereniging Hoek Teilingerstraat op welke wijze 

het raam veilig gerepareerd diende te worden.  

Hier is echter geen gehoor aan gegeven en het raam is door een niet erkende vakman op 

amateuristische wijze dichtgemaakt. Deze noodoplossing is door Toezicht Gebouwen afgekeurd in 

verband met de veiligheid voor de bewoners.  

Desondanks heeft de bewonersvereniging hier niet adequaat op gehandeld en heeft het raam niet 

direct op de juiste wijze laten repareren na de communicatie door Toezicht Gebouwen. 

 
In het contract tussen de bewonersvereniging en de Gemeente Rotterdam staat vermeld dat de 
vereniging ‘recht heeft op continuering van het contract zolang de situatie veilig blijft’. Uit de signalen 
die ik echter heb ontvangen en zoals ik hierboven een omschreven heb, bestaat er helemaal geen 
veilige situatie en ben ik van mening dat de gemeente in dient te grijpen in de alarmerende situatie aan 
de Teilingerstraat. 
 
Ik heb daarom de volgende vragen aan het College: 
 

1. Is het College bekend met de voorgeschiedenis van het zelfbeheerproject aan de 
Teilingerstraat? 

2. Zijn er ten tijde van het opstellen van het contract duidelijke afspraken gemaakt over het 
onderhoud van het pand?  
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3. Indien er afspraken zijn vastgelegd over het onderhoud van het pand, kunt u mij vertellen wie 
verantwoordelijk is voor de naleving van de afspraken en het controleren hiervan? 

4. Bent u het met mij eens dat het een zeer kwalijke zaak is dat de bewonersvereniging diverse 
malen ergens op wordt gewezen door Toezicht Gebouwen en hier geen gehoor aan geeft?  

5. Zo ja, kunnen er geen andere stappen ondernomen worden door Toezicht Gebouwen dan wel 
de gemeente om er voor te zorgen dat er wel gehoor wordt gegeven aan dit soort oproepen. 

6. Deelt het College met mij de mening dat te allen tijde er een veilige situatie gecreëerd dient 
worden voor de bewoners van het pand? 

7. Is het College van plan om in gesprek te gaan met de bewonersvereniging om de misstanden 
rondom het onderhoud van het pand en de veiligheid van de bewoners aan de kaak te stellen? 

8. Wanneer is de laatste indexering gedaan door de gemeente betreffende het onderhoud en de 
veiligheid? 

9. Wat was de conclusie? 

10. Wat zijn de kosten jaarlijks voor de gemeente? (Rente verlies Administratie Enz.)   
11. Beschikt het College over de mogelijkheid om in te grijpen in de situatie rondom het zelfbeheer 

van de Teilingerstraat indien de bewonersvereniging onjuist blijft handelen aangaande het 
onderhoud en de veiligheid van de bewoners? 

12. Is het opsparen van gelden en zelf bekostigen van het funderingsherstel door de 
bewonersvereniging ten koste gegaan van het reguliere onderhoud aan het pand? Zo ja, is dit 
een reden voor de Gemeente om het zelfbeheerproject te beëindigen?  

13. Zo nee is er in de overeenkomst tussen de gemeente en de bewonersverenging een afspraak 
gemaakt over welk bedrag jaarlijks aan onderhoud uitgegeven dient te worden? 
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