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 NOTULEN VAN DE OAR VERGADERING 

          D.D.  5 APRIL  2012 

 

Aanwezig: Tunny Jongejan-Maat, Marianne Westerneng, Ria van Gerven,  

Abdeslem el Mahraoui, Nienke de Waal, Frank Stork, Afifa Tadmine, Saar 

Boerlage, Ankie Koeberg-Telder en Dick Oosterbaan. 

Afwezig met bericht: Carla den Boer-Raes, Ibrahim Görmez, Mohamed el 

Yakoubi, Rinia Cromwell, Janny Leenders-Post en Tine Wiegman. 

Toehoorders:  Els de Ruiter, Frank Mannes, Elly v.d. Mortel, Inge Tramm, 

Hilda Slengard, Riwka Cohen en Jan Hangelbroek . 

 

Gasten: Frank Agterkamp van de Nederlandse Woonbond en Ilse v.d. 

Meerendonk van Stadsdeel Oost, Afdeling Wonen. 

 

Notulen: Marianne Avontuur. 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

• Vanmiddag staat op de agenda een presentatie van de Nederlandse 

Woonbond over de stand van zaken woonbeleid. Aan een ieder is een 

papieren presentatie uitgereikt.  

2. Frank Agterkamp laat de presentatie zien op grote TV-schermen. 

Hieronder een korte samenvatting: 

Geen staatssteun voor huurders met een inkomen boven Euro 34.085,- 

(belastbaar inkomen per huishouden). Het gaat om zelfstandige 

huurwoningen, dus geen zorgwoningen vanuit de AWBZ, mogelijk wel 

Wibo-woningen. In Amsterdam mogen huurwoningen van particuliere 

verhuurders met een maximale huurprijs beneden Euro 664,66 toegewezen 

worden aan huishoudens met een inkomen beneden Euro 43.000. 
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Serviceflats komen boven de huurharmonisatie uit. Er wordt geen rekening 

gehouden met een eventuele slechte staat. Dan kan de huur worden 

bijgesteld en dat kan flink oplopen tot zo’n 20%. Per 1 juli zal de jaarlijkse 

huurverhoging ca. 2.3% bedragen. In de presentatie staan een aantal 

voorbeelden van de woonlasten en verschillende huurquotes. Verder wordt 

het huurbeleid van het kabinet behandeld en wat de gevolgen daarvan 

kunnen zijn. Conclusie is dat het slecht voor huurders en woningmarkt is en 

dat de doorstroming nog meer zal stagneren. Inmiddels is bekend dat de 

belastingdienst de inkomensgegevens niet aan de verhuurders mag 

doorgeven. Tevens is de ingangsdatum van de nieuwe maatregel opgeschort.  

De complete power point presentatie van de Nederlandse Woonbond kan bij 

de secretaris van de OAR-Oost digitaal of op papier aangevraagd worden. 

3. Mededelingen  

• 10/4: Actiz in de Rode Hoed, een 1
e
 debat in een 5-delige serie over het 

nieuwe ouder worden o.l.v. Clairy Polak is helemaal vol. Er komen nog 

landelijke bijeenkomsten.  

• 17/4: 13.00 uur NOAR in Eigenwijks, Jan Tooropstraat 8 – 1
e
 onderwerp 

“De toekomst” wat gebeurt er met de stadsdelen na 2014 – deel 2: zorg 

van ouderen. 

• 22/4: Dapperdag met een OAR-kraam, intekenlijst ligt op de tafel. Er is 

dan een folder over de OAR-Oost beschikbaar. 

• 26/4: 13.30-17.30 uur organiseert het stadsdeel in Stay Okay een 

conferentie over armoedebestrijding.  

• Er zijn 2 reacties binnengekomen op het artikel in Dwars over de concept 

nota Parkeerbeleid stadsdeel oost. De nota wordt op 17/4 in de commissie 

behandeld. 

4. Notulen van de vergadering van 1maart 2012.  

• Bij de toehoorders moet nog vermeld worden de aanwezigheid van 

Tanja Bubic. 

• Blz 4, punt 2. De nieuwe ingang is nu open. Er komen nog borden. 
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• Blz 7, 1
e
 alinea, mantelzorgers gekort op de bonus.  

•  

5. De 2 – minuten ronde: 

• Alzheimercafé: Hoe bestaat het dat het ene tehuis goed is en het 

andere tehuis niet. De aanpak is dus verschillend. 

• Vakbondscafé: De situatie thuiszorg – zowel de cliënten als de 

uitvoerders staan onder druk. Men verdient Euro 9,25 per uur. De 

schoonmaak is teruggebracht van 1 uur naar 3 kwartier. Eigen 

bijdrage wordt ook verhoogd. De OAR wil samen met de FNV een 

advertentie in de regionale kranten, bijvoorbeeld Echo, opstellen 

vanwege deze bezuinigingen onder het motto “Aanbesteding 

huishoudelijke hulp: Goedkoop = Duurkoop?”. 

• Armoedebestrijding: Mensen durven het niet toe te geven, discussie 

over de gevolgen. Verslag lezen en in de volgende vergadering 

bespreken. 

6. Dwars door de buurt in mei as 

• AOV – Hoe stellen we ons te weer. 

• Thuiszorg – sociaal minimum, de extra regeling is gehalveerd. 

7. Rondvraag 

•  Kunnen we de Huurdersvereniging Amsterdam uitnodigen? 

• Buurtbeheer Jeruzalem. Er waren geen notulen. Transvaal idem. Van de 

30 buurten zijn er nu 5. 

• Rochdale in Jeruzalem gaat bouwen in 2014. Er komen 85 woningen 

voor ouderen. Dan moet er wel een servicepunt komen. 

  

De  volgende vergadering wordt op donderdag 10 mei 2012 van 14.00- 

16.00 uur  gehouden in de Raadszaal. 


