
Stichting Algemene Voorzieningen Het Oostrik 
 

Notulen deelnemersvereniging 19 september 2011 
In activiteitencentrum “de Polakkers”, Zwaluwenburg 2, 7423 DS Deventer 

Notulist: Bart de Brouwer 
 

1. Welkom 
Rene Gort Erbrink opent om 20.00 de vergadering. Hij heet iedereen welkom. Er zijn 
afmeldingen van de bestuursleden Floris van de Berg en Gerrit Kamp. 
Opmerkingen/mededelingen vanuit de zaal: 

 Er op hetzelfde moment een bijeenkomst van het wijkteam Colmschate Zuid is  (Dat is 
echter niet het gebied waar het Oostrik in ligt, maar toch bij de volgende bijeenkomst 
aandacht voor de afstemming en communicatie hieromtrent).    

 
2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld zonder aanpassingen. 
 

3. Mededelingen 

 Ik heb gebeld met Cambio, maar daar gaf men aan niet verantwoordelijk te zijn voor 
de tegels (het bestuur gaat een gesprek aan met Cambio om dat op te lossen). 

 
4. Vorige notulen 

De vorige notulen worden vastgesteld. 
 

5. Acties afgelopen half jaar 
Rene geeft aan wat er het afgelopen half jaar door het bestuur is gedaan. Zo zijn er onder 
andere diverse reparaties uitgevoerd, is er een kascontrole geweest, is de situatie rond de 
contracten in beeld gebracht en is de financiële huishouding inzichtelijk gemaakt.  
Opmerkingen: 

 Wat gaat er gebeuren met de mensen die geen contract hebben? (het bestuur heeft 
nu net inzichtelijk wie er geen of het juiste contract hebben. Mede afhankelijk van het 
scenario dat het gaat halen, zal er gekeken worden naar wat voor vervolgacties er 
uitgezet gaan worden). 

 
6. Toekomstscenario’s 

Er zijn door het bestuur drie scenario’s geschetst voor de toekomst van de SAVO, want op 
deze manier doorgaan is geen optie volgens de betrokkenen. De drie scenario’s zijn: 

1. De gemeente neemt de taken van de SAVO over; 
2. Er wordt een super VVE opgericht die de taken overneemt; 
3. Er wordt omgelust, waardoor de bewoners verantwoordelijk zijn voor hun eigen lamp. 

 
Van alle scenario’s worden de voor en nadelen geschetst.  
 
Opmerkingen: 

 Er is nog een vierde scenario: het licht gaat uit en de wijk komt ‘in het donker’; 

 Is de gemeente niet gewoon verantwoordelijk voor de verlichting in de openbare 
ruimte (dat is zo, maar het gaat om de verlichting in de semi openbare ruimte en die 
beheert de SAVO); 

 We hebben het over de verlichting, maar het beheer van de tegels en 
onderdoorgangen ligt ook bij de SAVO (dit is ook meegenomen in de gesprekken); 

 
7. Stemming scenario’s 

Er wordt door de aanwezigen met grote meerderheid gestemd voor het eerste scenario, 
waarbij de taken door de gemeente worden overgenomen. Het bestuur van de SAVO gaat nu 
verder met de gemeente in de slag om deze zaken vlot te trekken. 
Opmerkingen: 

 Als er tariefsverhogingen aan deze optie zitten, willen we dat graag vooraf horen. 

 Als optie 1 niet haalbaar is, is het niet zo dat we automatisch voor optie 2 gaan (als 
optie 1 niet haalbaar is bekijken we welke optie dan de voorkeur heeft). 



 Communicatie is erg belangrijk (zodra er wat bekend is, gaan we dat communiceren); 

 Stel dat de gemeente het overneemt, is het dan mogelijk dat het geld dat over is naar 
de wijkaanpak gaat? Het is immers door de bewoners opgebracht (hier wordt ook 
naar gekeken en zodra er wat over bekend is, gecommuniceerd). 

 
8. Financiële huishouding 

Paul Schütz geeft toelichting op de financiële cijfers van de SAVO. Nu we meer inzicht hebben 
in de contracten, zijn we nog aan het kijken hoe we om moeten gaan met de mensen die niet 
betalen.   
 

9. Vragen en opmerkingen 

 Er zijn nog mensen die illegaal stroom aftappen (er is gekeken naar deze oproep, 
maar in de praktijk is het erg marginaal wat er aan stroom afgetapt wordt. Zal in 
toekomst nog een keer naar gekeken worden. 

 
10. Sluiting  

Rene Gort Erbrink bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid. Hij sluit de vergadering 
om 21.40. 


