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Eric Struch

Van: John Witjes <                  >

Verzonden: zaterdag 29 mei 2021 16:50

Aan: Hans van der Vlist; info@stichtingabrel.nl

CC: Eric Struch

Onderwerp: Re: offerte CRO Rotterdam

Beste Hans,

Dank voor jouw mail; ik wil graag jouw vragen beantwoorden zodat het onderwerp op 17 juni besproken kan

worden.

De intermediaire rol: als bewonersvertegenwoordigers zijn we vaak op een aantal technische terreinen niet

deskundig en hebben we ook niet de tijd om met partijen, zoals de luchthaven het gesprek aan te gaan. 

Om ons werk in de CRO goed te kunnen doen hebben we de ondersteuner vanuit Stichting ABReL gevraagd om ons

te helpen met de inhoudelijke kant van veel wat in de CRO over tafel gaat.

En ook om in samenspraak met de partners in de CRO tot een zodanig wederzijds begrip van standpunten en

belangen te komen, dat we in de CRO met elkaar ook tot zinvolle gesprekken kunnen komen. 

Bij het nu lopende participatietraject voor een nieuw LHB voor RTHA hebben we daar inmiddels ruime ervaring mee

opgedaan en die zijn alle participanten goed bevallen. 

De exacte formulering van de offerte is zo gekozen dat we niet in de knoop komen met de tekst van de CRO-

subsidievoorwaarden. 

Daar is deze aangepaste formulering nu uit naar voren gekomen. 

Binnen het ABReL-bestuur is afgesproken om de subsidie lumpsum te vragen, hetgeen ook jouw voorkeur heeft. Het

wordt anders wel er erg complex. 

Groet,

John Witjes.

Op 21-5-2021 om 11:56 schreef Hans van der Vlist:

Geachte heer Witjes, beste John, 

Ik heb je brief van 11 maart jl ontvangen.

Op 17 juni zal deze in de CRO Rotterdam worden besproken.

Bij mij roept de brief 2 vragen op., te weten:\

-jullie spreken over het vervullen van een intermediaire rol gericht op verbetering van de

samenwerking van de bewonersvertegenwoordiging en het beter afstemmen van hun inbreng in de

CRO.  In de CRO Rotterdam hebben de bewonersvertegenwoordigers aangeven juist behoefte te

hebben aan inhoudelijke ondersteuning bij hun werk in de CRO. Inhoudelijke ondersteuning is m.i.

iets anders dan het vervullen van een intermediaire rol. Graag hier nadere toelichting 

-jullie gaan uit van € 3000 op jaarbasis, uitgaande van 4 CRO vergaderingen per jaar. Graag nadere

toelichting of jullie dit bedrag offreren als een lump-sum  of dat jullie declareren per uur (dus op

basis van werkelijk bestede uren, mat maximum tot  €3000) of per vergadering ( € 750 per

vergadering) Gelet op de hoogte van het bedrag zou ikzelf voorkeur hebben voor een lumpsum

financiering. Maar ook hier graag wat nadere toelichting.

Graag zou ik uiterlijk 11 juni 2021 de aanvullende toelichting ontvangen. Dan kan deze betrokken

worden bij de bespreking van jullie offerte op 17 juni.

Groet,
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Hans van der Vlist,

Voorzitter CRO Rotterdam


