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Vergadering: CRO plenair 

Datum: 17 juni 2021 

Agendapunt: 9 

Onderwerp: Professionalisering CRO: offerte ABReL 

Soort: besluit 

Bijlage(n): 4 

 

 

Voorstel: aan de Stichting ABReL opdracht te verlenen voor professionele 

inhoudelijke ondersteuning van de bewonersvertegenwoordigers 

bij hun activiteiten ten behoeve van de CRO voor een vast bedrag 

van € 3.000 per jaar exclusief BTW. 

 

Toelichting: In het kader van de professionalisering van de CRO hebben de 

bewonersvertegenwoordigers op 31 oktober 2020 schriftelijk een 

voorstel gedaan voor professionele ondersteuning. In de vergadering 

van 17 december 2020 heeft de CRO hiermee ingestemd, maar wel 

nadere onderbouwing gevraagd. Vervolgens heeft dhr. Witjes met zijn 

brief van 10 februari 2021 (stuk 9.a) laten weten dat het verzoek van 31 

oktober 2020 kon vervallen, omdat de bewonersvertegenwoordigers 

financieel ondersteund zouden worden door het ministerie van I&W via 

ABReL Dat bleek bij nader inzien niet zo te zijn voor hun activiteiten 

in de CRO. Dus daarom heeft dhr. Witjes na het sluiten van de agenda 

voor de vergadering van 4 maart 2021 op 23 februari 2021 alsnog een 

brief (stuk 9.b) gestuurd met de gevraagde nadere onderbouwing.  

In de vergadering van 4 maart is afgesproken dat dhr. Witjes al vast een 

offerte laat maken, zodat deze de volgende keer samen met het voorstel 

behandeld zou kunnen worden. 

 

De gevraagde offerte is als vergaderstuk 9.c bijgevoegd. Omdat 

deze bij de voorzitter vragen opriep, heeft hij per mail van 21 mei 

2021 aan dhr. Witjes om verduidelijking gevraagd. Deze vragen 

betreffen de in de offerte genoemde intermediaire rol en de keuze 

tussen een lumpsum bedrag en declaratie op daadwerkelijk bestede 

uren. Hierop heeft dhr. Witjes op 29 mei per mail geantwoord. De 

mailwisseling is bijgevoegd als vergaderstuk 9.d. 

 

Bijlage(n):  

 

9.a brief van dhr. J. Witjes “Vervolg op brief van de 

bewonersvertegenwoordigers inzake verzoek om toekennen 

subsidie (dd 31-10-2020)” d.d. 10 februari 2021 



 

9.b brief van dhr. J. Witjes “aanvulling op verzoek toekennen 

subsidie” d.d. 23 februari 2021 

 

9.c brief van Stichting ABReL (offerte) “Ondersteuning 

samenwerking CRO-leden” d.d. 11 maart 2021 

 

9.d mailwisseling tussen dhr. Witjes en voorzitter CRO “offerte CRO 

Rotterdam” d.d. 21 en 29 mei 2021 

 

 

 

Financiën: jaarlijks € 3.630 (incl. 21% BTW) ten laste van post 

“Kennisontwikkeling CRO-leden”; in de begroting voor 2021 is voor 

deze post € 10.000 gereserveerd. 

 

Juridisch: de SOCRO is formeel opdrachtgever en zal bovengenoemd besluit 

uitwerken tot een concrete opdracht aan Stichting ABReL, inclusief 

looptijd, betaling, verantwoording, et cetera. 

 

Communicatie: nee 
 


