
De bewonersraaD  
is er voor u!

Meepraten, meedenken, meebeslissen, maar vooral 
adviseren, dat is wat de bewonersraad van Het Laar 
doet. De bewonersraad behartigt de gemeenschap-
pelijke belangen van alle bewoners van Het Laar.  
De raad heeft een informerende, adviserende en signa-
lerende functie.



In Het Laar kunnen de bewoners invloed uitoefenen op het beleid van de or-
ganisatie. Of u nu bewoner of huurder bent, uw gezamenlijke belangen op het 
gebied van wonen, welzijn en zorg worden door de bewonersraad behartigd. 
De bewonersraad is onafhankelijk. De raad onderschrijft de kernwaarden van 
Het Laar: Stijlvol, Bruisend, Verzorgd. De bewonersraad wil in samenspraak 
van iedere dag een aangename dag maken.
 
wat doet de bewonersraad?
De raad heeft een informerende, adviserende en signalerende functie. Ze ad-
viseert de bestuurder, die bij beslissingen rekening houdt met dat advies. Een 
zestal adviescommissies met elk een eigen aandachtsgebied overlegt vier tot 
zes keer per jaar en adviseert de bewonersraad over vraagstukken en advies- 
en instemmingsverzoeken van de raad van bestuur:
 
•	 Commissie Activiteiten Er-op-Uit!
•	 Commissie Aangenaam met Elkaar (lief en leed).
•	 Commissie Beleid en organisatie (organisatievraagstukken).
•	 Commissie de Proeverij.
•	 Commissie Woon- en huurzaken.
•	 Commissie Zorgzaken.
 
Voorstellen van de adviescommissies worden in de bewonersraadvergadering 
besproken met de bestuurder. Voor individuele signalen of klachten heeft de 
bewonersraad een doorverwijsfunctie. Leden van de bewonersraad en de ad-
viescommissies zijn lid vanuit hun sociale betrokkenheid. Ze voelen zich ver-
antwoordelijk en denken graag mee. Lid zijn is een leuke en waardevolle taak.
 

De bewonersraaD 
van Het Laar



wettelijke bevoegdheden van de bewonersraad
De raad heeft het recht op informatie, overleg, het doen van voorstellen, op 
agendering, op (verzwaard/instemming) adviesrecht, op instemming bij wijzi-
gingen servicekostenbeleid, op enquête, op voordracht van een lid van Raad 
van Toezicht en het recht op inschakelen van deskundigen. De bewonersraad 
overlegt zes keer per jaar met de bestuurder en eenmaal met een vertegen-
woordiging van de Raad van Toezicht. Twee keer per jaar is er overleg met het 
Zorgkantoor.
De bewonersraad organiseert een algemene ledenvergadering voor alle bewo-
ners. Hierin worden het jaarverslag, financiën van de bewonersraad, de plan-
nen voor het komende jaar en actuele onderwerpen besproken.
 
De samenstelling van de bewonersraad
De bewonersraad kent een maximale zittingsperiode van acht jaar (twee x vier 
jaar) en bestaat uit vertegenwoordigers van de bewonersgroepen:
•	 Bewoners met verzorgingshuiszorg.
•	 Bewoners met intensieve zorg en/of hun contactpersonen.
•	 Bewoners met thuiszorg in de wijk (tot deze kiesgroep kunnen ook huur-

ders behoren).
•	 Huurders en/of hun contactpersonen woonachtig in Het Laar.
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De bewonersraad wordt ondersteund door een onafhankelijke 
ambtelijk secretaris. De leden van de bewonersraad worden 
benoemd en/of gekozen en hebben ieder een eigen taak. Een 
taakverdeling is als bijlage bij deze brochure gevoegd.
 
Kom in contact met de bewonersraad
Wilt u meer weten over de bewonersraad of wilt u lid worden? 
Wilt u dat de bewonersraad geïnformeerd wordt over fami-
liegebeurtenissen zoals verjaardagen, jubilea, overlijden etc.? 
Laat het de raad dan weten. Meer informatie kunt u opvragen 
bij het directiesecretariaat van Het Laar via telefoonnummer 
013 4657711, of via het e-mailadres van de ambtelijk secretaris 
van de bewonersraad i.vanbroekhoven@hetlaar.nl.


