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Samenvatting: Groenonderhoud opnieuw aanbesteden - overleg met bewoners-

commissies? 

Verhuurder Beter Wonen verricht al het onderhoud van gemeenschappelijke tuinen van huurders. 

De kosten daarvan brengen we in rekening via de servicekosten. Dit jaar besteden we deze klus 

opnieuw aan. Van inspanningsgerichte contracten (1 x per jaar snoeien) naar prestatiegerichte 

contracten (goed bomenonderhoud volgens een nog vast te stellen norm). Wellicht gaat het werk 

naar andere hoveniers. Ook kan blijken dat het voorschotbedrag in wooncomplex X enkele pro-

centen toeneemt, terwijl het voorschot in wooncomplex Y iets kan verminderen. Mijn vraag is: 

“Moet dit nog overlegd worden met de bewonerscommissies? Wat zegt de Overlegwet daarover? 
 

 

Titel: Groenonderhoud opnieuw aanbesteden - overleg met bewonerscommis-

sies?  

 

Casus en vraag: Je bent de aanbesteding van al het groenonderhoud van verhuurder Beter 

Wonen aan het voorbereiden. Van inspanningsgerichte contracten (1 x per seizoen snoeien) naar 

prestatiegerichte contracten (goed bomenonderhoud volgens een nog vast te stellen norm). Ge-

volg kan zijn dat de werkzaamheden aan andere hoveniers dan de huidige worden opgedragen. 

Ook kan blijken dat de servicekosten in wooncomplex X enkele procenten toenemen, terwijl ze in 

wooncomplex Y ietwat afnemen. Je vragen zijn: “Moet dit nog overlegd worden met de bewo-

nerscommissies?” Zo ja, wanneer dan? Wat zegt de Overlegwet?” 
 

Antwoord: Het gaat in deze zaak niet slechts om het vervangen van hovenier A door hovenier B. 

Het gaat evenmin alleen maar om wijziging van frequentie van uitvoering van eens per twee we-

ken naar eens per 2,5 week of per 10 dagen. Neen, dit voornemen zet de organisatie van het 

groenonderhoud op z’n kop. Ik neem wel aan dat - uiteindelijk - de prijs/kwaliteit-verhouding van 

het onderhoud ongeveer gelijk zal blijven. Alles bij elkaar is dit toch een substantiële wijziging van 

beleid en beheer. De te zetten stappen zijn, zo ongeveer: 

1. Voornemen tot wijziging van beleid formuleren 

2. Bestek maken, prestatienormen formuleren 

3. Raadplegen huurdersvereniging (HV) en bewonerscommissies (BC’s) 

4. Informeren huurders 

5. Aanbesteding 

6. Gunning van de opdracht  

7. Met hoveniers overeengekomen prestaties per complex aanbieden aan de BC 

8. Wijziging van het voorschotbedrag voor tuinonderhoud in de servicekosten 

 

Wat de Overlegwet daarover zegt? 

• Art. 3 lid 2 Overlegwet kent de huurder, de Bewonerscommissie (BC) en de Huurdersorgani-

satie (HO) recht op informatie toe. Zie art. 3 lid 2 sub f ("samenstelling, kwaliteit en prijs van 

diensten") en sub j ("overeenkomsten m.b.t. servicekosten"); 

• Art. 4 lid 1 Overlegwet verplicht een verhuurder tot informeren bij wijziging van beleid of be-

heer wanneer het gaat om die onderwerpen; 

• Art. 5 lid 1 Overlegwet zegt dat een HO of een betrokken BC gedurende zes weken gelegen-

heid moet krijgen tot overleg en advies wanneer het gaat om een voornemen tot wijziging van 

beleid of beheer met betrekking tot onderwerpen ex art. 3 lid 2.  



• Zo’n wijziging mag een verhuurder niet uitvoeren zonder dat de HO en/of een BC gelegen-

heid heeft gehad om van deze bevoegdheden gebruik te maken. 

• Binnen veertien dagen na ontvangst van een schriftelijk advies deelt de verhuurder, indien hij 

het advies geheel of gedeeltelijk niet volgt, schriftelijk aan de HO of de BC zijn redenen daar-

voor mee (art. 5 lid 2 Overlegwet). Drie dagen daarna kan de uitvoering aanvangen. 

• Art 5a Overlegwet laat ik hier buiten beschouwing. Het plan beoogt niet het beleid m.b.t. de 

vaststelling van servicekosten (verdeelsleutel en wijze van afrekenen) te veranderen. 

 

Voorstel 

Gelet op dit alles zou je cruciale stappen qua huurdersparticipatie als volgt kunnen uitvoeren: 

a) In fase 1 ("voornemen tot wijziging van beleid") informeer je – via de vaste participatiemede-

werker - de HO en de betrokken BC’s schriftelijk, met vermelding van beweegredenen en gevol-

gen voor huurders. Stel meteen maar een informatieavond voor, om de vaart er een beetje in te 

houden. Deze informatie is tegelijk een adviesaanvraag. Schrijf dat er ook duidelijk op. De HO 

adviseert desgewenst over de totaliteit van het onderwerp; elke BC adviseert met betrekking tot 

het voor haar relevante wooncomplex. 

b) Na je besluit op het advies van de HO en BC’s, informeer je elke huurder: zo eenvoudig moge-

lijk vertellen dat de organisatie en uitvoering van het groenonderhoud wijzigen, doch dat de kwali-

teit en de prijs (het maandelijkse servicekosten-voorschot) nauwelijks veranderen. Daarover be-

staat al voldoende overeenstemming tussen verhuurder en huurder. Ondertussen vindt de aan-

besteding plaats. 

c) In fase 7 ("Werkprogramma bekend maken)" het nieuwe werkprogramma van de hovenier(s) 

aan elke huurder, aan de BC en aan de HO melden. Louter informeren dus. Want dit is dan 

slechts de uitkomst van vorige fasen. Elk jaar, per 1 juli, zonodig de voorschotten aanpassen. 


