
Concept verslag ALV Groeneburenhof  2-12-2021  online 

Aanwezig: Nico, Harrie, Aleida, Martie, Melinda, Jettie, Wim, Koos, Maja, André, Otto Krediet, Peggy 
Korts, Sandra op de achtergrond?, Bregje,  

20 minuten te laat: Segerien (verslag, met dank aan Jettie voor het eerste deel!) 
Afwezig: Maria,  
 
1. Opening, mededelingen  

a. Welkom Otto Krediet en Peggy Korts       
         

2. Conceptverslag en terugblik op 11-11-21 
Geen opmerkingen, wordt  met dank aan Segerien vastgesteld 

 
3. Vervolg kernteam      

Na de vergadering op 11-11 is het kernteamoverleg van 24-11 door DV en VW eenzijdig afgezegd. 
omdat alles goed voorbereid moet worden. MMWZ de Tippe en GBH waren daar niet blij mee. En 
hebben 24/11 wel door laten gaan. Ze hebben zelf een agenda gemaakt en alle kernteamleden 
uitgenodigd om toch deel te nemen. Segerien heeft het verslag geschreven. In deze vergadering 
hebben we met elkaar besloten DV en VW een brief te sturen. De brief en reactie zijn als bijlage bij de 
agenda voor deze ALV verstuurd.  
Na die brief is er telefonisch contact geweest met Harrie en is wel een uur gesproken. Harrie doet hier 
verslag van: Marcel de Ruiter geeft aan dat projectontwikkelaars niets over het alternatief willen 
zeggen. GBH heeft duidelijk uitgesproken dat co-creatie betekent dat je met alle partners gezamenlijk 
op moet trekken en dat deze wijze van omgang niet kan, daarvoor zijn min of meer excuses 
aangeboden. Arthur van Iterson (Openbaar Belang) heeft ook goed onderstreept wat co-creatie moet 
zijn. 
Co-creatie en burgerparticipatie zoals de gemeente dat wilde komen nauwelijks aan de orde.  
Inge Sibma, die Van Wonen vertegenwoordigt, heeft per 1-1 een andere baan.  Dat betekent dat er 
wéér een andere trekker komt. Er is afgesproken om de basisafspraken (spelregels), die bij de start zijn 
gemaakt, nog eens onder de aandacht te brengen bij de nieuwe gezichten van VanWonen.  
Op 15-12 presentatie van plannen aan het kernteam, daarna in gezamenlijk overleg van GBH en 
MMWZ op 20-12 van 3 tot 5 uur (overdag vanwege coronabeperkingen) in buurthuis Het Anker.  
Op 19-1 was het besluit go of no-go gepland maar dat wordt uitgesteld. Er is dan wel weer een 
kernteam om de reacties van MMWZ en GBH te bespreken.  
Wij hebben gesproken over zorg over de berekeningen, achterliggende kosten en dergelijke. Waar zit 
onze speelruimte? Wie is verantwoordelijk? Wie heeft de verantwoordelijkheid voor de bouwclaim?  
Rol, bevoegdheid en mandaat is niet duidelijk.  

a. Jettie heeft zorgen over co-creatie, gevoel dat ‘zij’ draaien en wij maar te slikken hebben.  Er 
zal zeker nog over de plannen gesproken worden en wij gaan onze invloed gebruiken. Het 
huidige plan is niet haalbaar. Dat het schuurt wat betreft co-creatie is zonder meer waar. 
Die discussie is online lastig te voeren. Projectontwikkelaars lijken zich veel zorgen te maken 
over (on)verkoopbaarheid van de woningen. 

b. Aleida vraagt hoe het zit met andere projecten van Dura Vermeer in de Tippe: dat zijn 
huizen die zij ontwikkeld hebben en verkopen. 

c. Melinda: waar staat de gemeente in dit proces van co-creatie? Daar zijn ze nooit heel 
uitgesproken in geweest. Als het goed is hebben Bregje en Harrie volgende week een 
gesprek met degene die daar vanuit de gemeente voor verantwoordelijk is.  

d. Het nieuwe schetsontwerp wordt ook weer gemaakt door 19HetAtelier.  
 

4. Stichtingskosten opzet (informerend) 
Harrie licht de spreadsheet Excel kort toe. Een uitgebreide toelichting op de verschillende posten staat 
in het verslag van 11 november onder pt. 3.   



Bouwbudget per m2 bvo ligt tussen 1800 en 2000 euro. Alleen bij sober en goedkope materialen kan 
voor minder dan 1800 gebouwd worden.  
Worden wij gegijzeld door een rekenmodel? Na 15 december hopelijk meer duidelijkheid….. 

a. Nico Seine: Waarom is de grondprijs voor een appartement hetzelfde als voor een 
eengezinswoning? Dat is niet helemaal het geval, volgens Harrie. Er is een verdeelsleutel 
voor. Het is niet strikt 1/3 van de prijs.  

b. B4 3450 per m2 is niet de grondprijs; die staat in vakje B8  
c. In deze ‘residuele’ manier van rekenen begin je met de verkoopprijs en daar trek je vaste 

kostenposten van af. Wat dan overblijft is het bouwbudget. Wij zouden de grondprijs en de 
‘bijkomende kosten’ meer willen zien als knoppen waarmee we het residuele bouwbudget 
kunnen beïnvloeden. Met dit rekenmodel komen we op zulke volstrekt andere huizen uit 
dan wanneer je kijkt naar huizen met een bepaalde prijs en m2 prijs die courant zijn in 
andere delen van Stadshagen. 

d. In dit rekenmodel is nog niet de prijs van de gemeenschappelijke ruimtes meegenomen. 
Daarover meer bij punt 6 van de agenda.   

e. Dit (residuele) rekenmodel is niet specifiek voor ons project en wordt ook toegepast op 
andere nieuwbouw.     

 
5. Werkgroepen 

a. Werkgroep sociaal (Koos): voorafgaand aan de ALV hebben we een voorstel ontvangen voor 
een sociale bijeenkomst op 29 december. Wat is ieders gevoel t.a.v. fysiek bij elkaar komen 
in het licht van de beperkingen? Suggesties:  

i. ’s Ochtends allemaal een zelftest doen kan een extra veiligheid zijn.  
ii. Algeheel gevoelen is om elkaar graag te ontmoeten 

iii. Graag een actieve buitenactiviteit vanwege de veiligheid.  
iv. De hele dag buiten is op 29/12 vanwege kou misschien teveel van het goede. Dus 

toch ook iets binnen regelen. Om ergens binnen te komen is vaak een QR nodig. 
v. Liever niet uitstellen tot februari/maart, dan graag weer iets afspreken.  

vi. we dragen mondkapjes waar we te dicht bij elkaar zijn.  
De werkgroep gaat door met organiseren. Taakstelling en enquête volgen spoedig 

b. Werkgroep Groene Draad bereidt een overzicht van haar bevindingen voor om de achterban 
weer eens bij te praten. De ALV stelt voor een dergelijke informatiebijeenkomst uit te 
stellen tot na de presentatie van het vernieuwde schetsontwerp, zodat dan ook goed 
onderscheid gemaakt kan worden wat in het basisontwerp meegenomen moet worden en 
wat individuele keuzes kunnen zijn. 

 
6. Verdeling kosten gezamenlijke ruimten (informerend) 

Het is mogelijk om via de nieuwe stimuleringsregeling voor de bouw van een ontmoetingsruimte 
subsidie aan te vragen. Dat gaan we verder uitzoeken. Maar hoe dan ook blijven er kosten voor 
gezamenlijke ruimten over.  

a. Kostenverdeling eigendom per wooneenheid heeft de voorkeur, ongeacht het aantal 
bewoners of m2 per woning. Gevoelsmatig lijkt dat nu het best. Denk er nog eens over na 
voordat we er een volgende keer meningsvormend over spreken. Beheer, onderhoud en 
exploitatie kunnen verrekend worden in een bijdrage per keer dat je gebruikt.  

b. In afweging over gezamenlijke logeerkamer spelen nog overwegingen als logés in eigen huis 
onder willen brengen, incidentele mantelzorger laten logeren, minder m2 in eigen 
appartement 

c. Ruimte voor gemeenschappelijke wasmachine (één per verdieping) ook meenemen in de 
kostenverdeling 

Bregje legt nog een keer uit dat dit de informerende ronde is volgens de consentmethode waarlangs 
wij besluiten willen nemen. Een volgende keer volgt meningsvorming voor dat op basis van ‘geen 



overwegende bezwaren’ een beslissing genomen wordt 
 

7. Stand van zaken aspirant-leden en leden 
a. Gesprek met Nico Schoenmaker is gepland. Hij heeft behoefte aan een lijstje met alle 

namen en contactgegevens, ieders status (aspirant/belangstellende/lid), wie in bestuur en 
werkgroepen zitten. Bregje en Sandra werken daaraan en maken een lijst voor het 
beschermde deel van de website.  

b. Segerien plant gesprekken met Koos en Maja en met Timon en Margriet 
c. Martie en Aleida zitten nog in de voorbereidende fase  
d. Otto en Peggy hebben kennisgenomen van 10 stappenplan en wonen nog een paar keer ALV 

bij. T.a.v. krediettoets zal Bregje adressen doorsturen  
N.a.v. de voorlichting in het Anker van 5 november heeft nog niet iedereen gereageerd. Bregje zal nog 
eens informeren hoe de belangstelling daar ligt. We willen graag meer leden dan er woningen te 
verdelen zijn, zodat we een wachtlijst kunnen bijhouden voor wisselingen in de komende 2 jaar en 
daarna.  
 

8. Presentatie projectontwikkelaars op 20/12 15:00 tot 17:00 in het Anker 
Het is een horecagelegenheid waar de QR code gevraagd wordt. We proberen ook een digitale 
verbinding tot stand te brengen. Dat is niet optimaal maar meer dan niks.  
In deze plenaire bijeenkomst van MMWZ-Tippe en GBH gezamenlijk presenteert de architect de 
nieuwe tekeningen en de projectontwikkelaars lichten de financiële kant toe.  

a. Timon en Margriet graag online, Melinda bij voorkeur online, Martie en Aleida afhankelijk 
van de coronaontwikkelingen. 

b. Nico Schoenmaker probeert fysiek aanwezig te zijn.  
c. Zeker aanwezig zijn: Nico en Maria, Jettie, Otto en Peggy, Koos en Maja, Sandra, Bregje, 

André, Segerien, Harrie 
d. Wim kan er niet bij zijn.  

 
9. Rondvraag   

a. Otto vraagt naar verwachte VVE bijdrage: we hebben het nog niet gehad over wat we daar 
onder willen laten vallen. Zoals ook ‘handelwijze bij verkoop van de woning’ nog niet 
expliciet besproken is.  

b. Peggy geeft aan de vergadering als plezierig te hebben ervaren en heeft waardering voor de 
mate van organisatie van de Groeneburenhof 

 
Komende data:  9/12 werkgroep bouw 

ALV 16/12 slaan we over 
20/12 presentatie nieuw structuurontwerp 
29/12 sociale ontmoetingsdag (daarmee vervalt 22/12) 

 
Om 21:45 sluit Bregje onder wederzijdse dankzegging de vergadering     
     


