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 NOTULEN VAN DE OAR VERGADERING 

          D.D.  4 OKTOBER  2012 

 

 

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

Nienke de Waal, Afifa Tadmine, Rinia Cromwell, Jannie Leenders-Post, Sonja 

Bhagwandin, Frank Stork, Saar Boerlage, Ankie Koeberg-Telder en Dick 

Oosterbaan. 

Afwezig met bericht: An Thierens, Mohamed el Yakoubi, Carla den Boer-

Raes, Abdeslem el Mahraoui, Ibrahim Görmez, Frank Mannes, Tine Wiegman, 

Marianne Avontuur.  

Marlies Visser van de GGD is vandaag niet aanwezig en heeft zich ook 

afgemeld voor de informatiemarkt op 5 oktober bij AMSTA. 

Toehoorders: Elly van der Mortel, Inge Tramm, Riwka Cohen, Els de Ruiter, 

Ria Klumper, Hilda Slengard, Hans van der Wilk, Dini Eekhuis, Joke Krull en 

Jan Hangelbroek. 

 

Notulen:.Dick Oosterbaan. 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

• Tunny Jongejan-Maat heet als voorzitter iedereen welkom en doet 

mededeling van afwezigheid i.v.m. ziekte van Mohammed el Yakoubi. 

Verder vraagt zij of de eerder verstuurde concept agenda nog aangevuld 

moet worden en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2. Mededelingen  

• De voorzitter meldt dat er een flyer voor een cursus “Ouwer met power” 

is binnengekomen. Deze cursus (12 lessen van 09.30 tot 11.00 uur) wordt 
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in buurthuis Oosterpark gegeven voor ouderen boven de 60 jaar. Er is veel 

belangstelling voor en er zijn nog 1 of 2 plaatsen beschikbaar op 

dinsdagochtend, dus snel aanmelden! Als blijkt dat er veel meer 

belangstelling bestaat voor deze training dan kan er bijvoorbeeld voor 

Jeruzalem en Betondorp een extra cursus georganiseerd worden. 

• Tunny en Dini Eekhuis hebben op 3 oktober jl. een gesprek gehad over 

hoe mensen uit IJburg beter betrokken kunnen worden bij de OAR-Oost. 

• Op 9 oktober as is om 13.30 uur een bijeenkomst in de Pl. Middenlaan 14 

over gezondheidszorg voor ouderen in het kader van het NPO en de regio-

carrousels. 

• Saar Boerlage maakt wat betreft de uitgedeelde lijst van bijeenkomsten 

nog een opmerking over( nummer 12), Kennismarkt NPO op 16 

november as van 13.30 tot 17.00 uur, deze bijeenkomst is niet bij het 

VUmc, maar in het Mirandapaviljoen, Amsteldijk 223, Amsterdam 

(Rivierenbuurt eindpunt tram 25). 

• 3. Notulen van de vergadering van 6 september 2012.  

• N.a.v. Blz. 3, punt 4, Congres “Huurders aan het woord” deze 

bijeenkomst is niet op donderdag maar op zaterdag 13 oktober 2012. 

• N.a.v. Blz. 4, punt 5, Benoeming Kascommissie, de commissie is nog 

niet bijeen geweest.  

• N.a.v. Blz. 5, punt 8, Ouderenwerk Civic, aanvulling: het pilotproject 

“Eenzaamheid achter de voordeur” is door diverse oorzaken niet 

afgemaakt en is een jaar geleden gestopt. 

• De notulen van de vergadering worden verder ongewijzigd 

vastgesteld. 

• 4. Ingekomen en uitgaande post. 

Tunny legt nogmaals uit dat men aan de hand van de Postlijst de 

betreffende informatie of stukken bij haar kan opvragen per e-mail. 
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De concept statuten van de OAR-Oost zijn gereed, moeten nog wel bij de 

notaris passeren, maar zijn alvast ter informatie naar het stadsdeel 

gestuurd. 

Voor de subsidieaanvraag van de OAR-Oost voor 2013 is een 

ontvangstbevestiging van het stadsdeel ontvangen. 

De correspondentie tussen de OAR-Oost en de directeur van Dynamo 

over het opheffen van “Dwars door de buurt” ligt ter inzage. 

• .Het Overzicht bijeenkomsten in de komende maanden 

Tunny vraagt specifieke aandacht voor de “Dag van de Mantelzorg” 

op 10 november as, vroegtijdig opgeven is noodzakelijk! 

Op 11 oktober as is een actievergadering van de Adviesraad 

Diversiteit over de status van deze Adviesraad (wat betreft de 

portefeuillehouder en het stadsdeel is die niet nodig!) en over de 

beperkingen in de eigen huisvestiging van diverse zelforganisaties per 

1 januari 2013 (wijziging subsidievoorwaarden!). 

6. Stand van zaken Jeruzalem en Oostelijk Havengebied 

Er is een platformbijeenkomst geweest over Jeruzalem, Betondorp en 

Amsteldorp. Voor deze drie buurten komt op de begroting voor 2013 

meer financiële ruimte, de OAR is uitgenodigd om op 8 oktober as samen 

met Buurtbeheer Jeruzalem over de mogelijkheden met ambtenaren (Joke 

van Vliet en Broer Soolsma) te overleggen. Jannie vult aan dat op 18 

oktober as een dergelijk overleg over Betondorp staat gepland. 

Op 11 oktober as hebben Tunny en An een gesprek met een projectleider 

+ ouderenadviseur van Civic over de situatie van ouderen in het Oostelijk 

Havengebied zoals bv de toegankelijkheid, ontmoetingsmogelijkheden, 

activiteiten, de loketfunctie en het tekort aan huisartsen en doorverwijs- 

mogelijkheden in deze wijk. Jan Hangelbroek vult aan dat dit al jaren een 

probleem is en dat men onderschat hoeveel senioren in deze buurt wonen. 

7. Oproep en toelichting Buurtfeest Jeruzalem. 

Frank geeft de laatste stand van zaken door over de informatiemarkt / 

buurtfeest die op 5 oktober as gehouden wordt bij AMSTA 

Ingenhouszhof vanaf 13.30 uur. Vanwege de weersverwachting zal het 
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iets compacter worden en geen activiteiten en kraampjes buiten. Er zijn 

21 organisaties aangemeld, aan het eind van de middag is er een 

netwerkborrel voor de deelnemende organisaties. Alle aanwezigen van de 

OAR-Oost worden nogmaals uitgenodigd om mee te doen of in ieder 

geval langs te komen. 

 8.  De 2 – minuten ronde: 

• Rinia geeft een terugmelding over het CABO (Centrum Advies en 

Beleid Oudere migranten), die advies geeft op het gebied van welzijn, 

zorg en wonen en o.a. woongroepen organiseert. Zij hebben een 

methode ontwikkeld om met mensen die in een woongroep willen 

gaan wonen vooraf gesprekken te voeren en hen te begeleiden. In 

oktober is een pilot met groepen oudere migranten gestart. Riwka 

Cohen stelt voor om informatie uit te wisselen omdat de 

Huurdervereniging-Amsterdam ook bezig is met bestaande en nieuwe 

woongroepen. 

• Vervolgens wordt een korte pauze ingelast en kan ondertussen 

Bastiaan van Perlo, adviseur van Huurdersvereniging- Amsterdam 

naast de voorzitter plaatsnemen. 

5. Bastiaan van Perlo geeft informatie over de gevolgen van het 

huidige huurbeleid voor ouderen. 

 

De voorzitter introduceert Bastiaan en stelt voor om aan de hand van de 

elf aan hem vooraf toegestuurde vragen vanuit de OAR-Oost de situatie 

van huurders van corporatiewoningen, die nu een sociale huur betalen  

één voor één door te nemen. Deze elf vragen plus de antwoorden zijn als 

bijlage van dit verslag toegevoegd. 

Om de stand van zaken duidelijk te maken, legt Bastiaan vooraf uit, dat de 

betaalbaarheid van woningen erg onder druk staat. Het maakt veel uit of 

het gaat om “zittende huurders” of “nieuwe huurders”. Voor zittende 

huurders, dus mensen die al een huurcontract hebben,zijn de 

huurverhogingen 1 keer per jaar op 1 juli in principe en die zijn wettelijk 

vastgelegd door de Rijksoverheid. Het gaat er daarbij om dat de inflatie 

wordt gevolgd en daarbij wordt nauwelijks nog gekeken naar het 
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puntenaantal van de woning, in 99% van de gevallen kan de 

huurverhoging (zondermeer) worden toegepast. 

Voor nieuwe huurders geldt hoe waardeer je de woning en daar is het 

puntenstelsel voor en dan kijk je naar de oppervlakte, keuken, sanitair, 

energie, kwaliteit van de woning, woonvorm, omgeving, enz. Het 

puntentotaal bepaalt de maximale huur die gevraagd mag worden. 

Daar zitten de Donner-punten bij, deze punten gelden sinds 1 oktober 

2011 in een gebied van Alkmaar–Amsterdam-Utrecht-Eindhoven. 

Globaal komt 1 punt uit op ongeveer 5 euro en zijn ondermeer 

gebaseerd op de WOZ-waardes, ze komen overeen met schaarste 

plekken in Nederland en bij de huurdersvereniging noemen ze het wel 

de “woningnoodpunten”. 

De woningbouwcorporaties volgen al jarenlang de ruimte die ze 

krijgen voor de huurverhoging en dat doen ze ook volledig, ze pakken 

altijd de volledige huurverhoging voor zittende huurders, dus de 

inflatie en een deel van de harmonisatieruimte. Ymere heeft dit jaar 

pech omdat de extra huurverhoging niet door de eerste Kamer is 

gekomen. 

Een sociale huurwoning is een woning met een huur tot en met 

665,00 euro want daarvoor kan je eventueel huurtoeslag krijgen. Op 

het bovenste deel krijg je maar een beperkte toeslag, voor een één 

persoonsinkomen is de aftoppingsgrens voor huurtoeslag: 520.00 euro 

dus dat geldt voor een alleenstaande AOW’er. 

Bij een basishuur tussen 216,00 en 380,00 euro is de toeslag 100%, 

boven 360.00 euro wordt slechts maximaal 65% toeslag vergoed.  

Voor zo’n 25% van het totale woningbezit van coöperaties zijn ze van 

plan om die in de richting van de vrije sector te brengen. Op dit 

moment hebben ze zo’n 4 a 5% vrije sector, er komt dus een flinke 

toename in de vrije sector, dat betekent dat sociale huurwoningen die 

vrijkomen onder de 665,00 euro en waarvan het aantal punten de 

ruimte geeft om ze te liberaliseren. Dus de wat grotere woningen 

vlakbij het centrum zoals in Oost, Zuid en West. Berekeningen geven 

aan dat een derde deel van de Amsterdamse woningen zo 

geliberaliseerd kunnen worden! 
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Bastiaan gaat verder in op de elf vragen en zie zijn antwoorden in de 

bijlage bij dit verslag. 

Verder laat hij ter informatie achter: de brochure “Amsterdamse 

afspraken bij renovatie en sloop”, handleiding voor huurders; 

Jaarverslag Huurdersvereniging Amsterdam 2011; 

De Huurders Krant een Nieuwskrant van de Huurdersvereniging 

Amsterdam verschijnt 4 x per jaar, al deze informatie is te 

downloaden op: www.huurdersvereniging-Amsterdam.nl  

 

 10. Rondvraag en sluiting. 

 

De volgende vergadering wordt op donderdag 1 november 2012 van 

14.00 - 16.00 uur  gehouden in de Raadzaal. 

Attentie: de daarop volgende vergadering staat gepland op 

donderdag 13 december 2012 van 12.30 – 15.00 uu in de Raadzaal. 


