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GESPREKSNOTITIE/VOORSTELLEN OVER DE RESTAURATIEVE BIJDRAGE 

 

 

Inleiding. 

Op 27 mei jl. vond overleg plaats tussen de huurdersvereniging, de algemeen directeur en de 

manager van de vestiging Groningen van de Leyhoeve. Gespreksthema was de restauratieve bijdrage 

die huurders van woningen maandelijks moeten betalen. Dit aan de hand van een notitie van de 

huurdersvereniging. Deze notitie is daarop het vervolg. 

Het startpunt van de huurdersvereniging. 

De eerste notitie stelt vooral vragen: waarom zouden huurders eigenlijk een restauratieve bijdrage 

betalen? En waar wordt het geld voor gebruikt? En wie bepaalt de hoogte/verhoging van die 

bijdrage? Wat krijgen de huurders eigenlijk terug voor die bijdrage? Waarom heeft de afsluiting van 

de helft van de restauratieve voorzieningen geen verlagende invloed op de bijdrage? En wat is de 

invloed van de sluiting van de voorzieningen om 20.00 uur? Duidelijk is dat de huurdersvereniging de 

bijdrage niet gerechtvaardigd acht, ten onrechte verhoogd vindt en dat zij met een onduidelijke 

reden/argumentatie wordt gevraagd.  

De reactie van het management. 

Het management geeft aan, dat de Leyhoeve een concept van wonen is waarin naast huisvesting ook 

allerlei andere faciliteiten worden geboden om het leven op oudere dag aangenaam en gemakkelijk 

te maken. Het restaurant en de barvoorziening zijn in die visie ook een onmisbaar onderdeel van het 

concept. Zowel in Tilburg als in Groningen blijkt de aantrekkingskracht voor derden (tot nu toe) 

beperkt te zijn geweest, hetgeen tot verliezen heeft geleid. Dit ondanks de bijdrage van de huurders, 

die geheel en al wordt gebruikt voor de restauratieve voorzieningen. 

Anderzijds is er wel enig begrip voor de vragen van de huurdersverenging. Het management is bereid 

te denken over alternatieve tegemoetkomingen voor de huurders en nodigt de huurdersvereniging 

ook uit met voorstellen te komen.  

Overigens is de restauratieve bijdrage ook onderdeel van een juridisch geschil met de 

huurdersvereniging Tilburg (c.q. een aantal leden daarvan). Een rechterlijke uitspraak kan daarom 

medebepalend zijn voor de uiteindelijke besluitvorming. 

Ons nieuwe voorstel. 
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1. In principe behoren de restauratieve voorzieningen zelfvoorzienend te zijn en geen bijdrage 

van huurders vergen. Daarvoor zijn geen prijsverhogingen nodig (die zelfs contraproductief 

kunnen uitwerken): zie de voorbeelden van andere eetvoorzieningen aan het eind. 

2. Uit de huurcontracten de mogelijkheid schrappen de bijdrage met een extra 5% per jaar te 

verhogen; deze verhoging levert veel onmin op en nauwelijks middelen. 

3. Opening voordeur om 08.00 uur tot 22.00 uur. Vanaf 11.00 – 22.00 uur personeel achter de 

bar voor drankjes en snacks; en tevens voor bediening in het restaurant. Voor 11.00 uur 

koffie/chocolade/water uit een automaat; zolang een bijdrage in de restauratieve 

voorzieningen wordt betaald, gratis. Bij activiteiten (klaverjas etc.) met veel deelnemers is de 

bar geopend tot 23 uur. 

4. Zolang een bijdrage aan bewoners wordt gevraagd, blijft de 10% korting op consumpties 

gehandhaafd. Die 10% is ook een stimulans voor consumptie die verder in geen verhouding 

staat tot het totaal van de ingebrachte bewonersbijdrages. 

5. Zodra bar en restaurant redelijkerwijs zelfvoorzienend zijn wordt de restauratieve bijdrage 

teruggeschroefd (te beginnen van € 30/€60 naar €20/€40) tot uiteindelijk €0,-  

6. Eten van het restaurant wordt gestimuleerd door: 

- gratis bezorging in de appartementen 

- extra’s tegen betaling bij de maaltijden (drinken, soep, nagerecht) 

- nadrukkelijke mogelijkheid van seniorenmaaltijden (kleinere porties). 

- afschaffen van opgave een dag vooraf dat men een ‘daghap’ zal nuttigen met gelijktijdig ter 

voorkoming van verspilling een op=op beleid. 

- verder uit te werken.. 

7. Jaarlijks 2x een overleg met een gebruikerspanel over aanpassingen en wensen. 

8. Jaarlijks het businessplan restauratieve voorzieningen bespreken met de huurdersvereniging. 

9. Besparingen bereiken door: 

- Vaker een lopend buffet 

- Sluiting bar als er geen activiteiten zijn tegelijk met het restaurant. 

- verder uit te werken.. 

10. Met name het terras aan de achterkant optimaal uitnodigend maken voor externe 

bezoekers. Menuzuil bij het pad? 
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Branderij (verkozen tot beste eetcafe)   daghap €10,- 

       diner 3 gangen € 25,- 

de Gouden Zweep, eetcafé     Dagschotel vanaf €8   

Poortershoes (Oosterpoortwijk!!) 3x p.w.  Hoofdgerechten onder €10,00 

(Hierover krijgen wij van verschillende kanten zeer positieve recensies) 
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