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1. Huurwoning 
Familie de V had belangstelling voor een huurwoning aan de Warenaargaarde. De 
Woningbouwvereniging Woonmensen wilde/kon helaas niet instemmen met de verhuur omdat het 
inkomen van de familie V enige tientallen euro’s per jaar te laag was. Mw had nog een uitbreiding van 
haar kontrakt bij Postnl van 16 naar 25 uur besproken met haar werkgever, waar niet negatief op 
gereageerd was. Verder is aangedragen dat vanwege het eigen vermogen de, momenteel lage rente, toch 
nog ruim voldoende extra inkomsten voorzien waren waardoor het gat van enige tientallen euro’s 
overbrugd zou worden. Gesproken is met de Woonmensen. Het ging hen zeer aan het hart maar de wet 
is echter onverbiddelijk. De woning is niet toegewezen. 

2. Mw W had halverwege 2017 last van ingroeiende boomwortels in haar riolering en liet deze door een 
particulier bedrijf verwijderen. Na drie maande hetzelfde euvel en weer eea laten verwijderen. Vervolgens 
is kontakt opgenomen met het Ombudsteam. Uit jurisprudentie bleek dat de eigenaar van de boom wel 
aansprakelijk is voor schade welke door wortels aangericht worden maar dat dit niet geldt voor een 
gemeente of andere overheidsinstelling. Wel dient deze instelling maatregelen te treffen om schade in de 
toekomst te voorkomen. Potentiële slachtoffers mogen zelf ook maatregelen treffen om schade te 
voorkomen zoals het kappen van wortels van de boom. Op je 85

e
 verzin je dat niet meer. Mw. had direct 

kontakt op moeten nemen met de gemeente om deze maatregelen te kunnen treffen. De schade van ca 
€615 is niet vergoed. Schade door gemeentelijke bomen is wellicht een punt van aandacht voor de 
Fractie? 

3. Familie vd B was in 2014 op eigen verzoek door de rechter onder bewind gesteld. Na 3 is wederom op 
eigen verzoek het bewind weer opgeheven. Vervolgens regende het rekeningen en aanmaningen. 
Onderzoek gaf aan dat er een achterstand bij de energieleverancier van diverse maanden was ontstaan 
en ook andere belangrijke rekeningen niet voldaan waren. Momenteel wordt onderzocht wat wel en wat 
niet betaald is. Het lijkt er op dat de bewindvoerder zijn taak niet naar behoren uitgevoerd heeft. Zaak 
loopt en wordt vervolgd. 

4. Mw vd L zocht kontakt in verband met vermoedelijk spoedige overlijden van haar echtgenoot. Het 
probleem betrof de afhandeling van de erfenis. Met mw. de zaken besproken en aan de hand van een 
voorbeeld de gevolgen inzichtelijk gemaakt.  

5. Mw H gaf aan dat haar energienota en die van haar zoon voor het nieuwe jaar naar haar mening te hoog 
ingesteld was door de NUON. Het verbruik vergeleken met de reguliere leveranciers. De verhoging bleek 
veroorzaakt door extra kosten van de overheid. De kosten bleken inderdaad lager te zijn bij andere 
leveranciers. Vanwege het ongunstige moment (hoge afrekening ivm de vorstperiode) besloten een 
overstap op een ander moment te overwegen. 

6. Fam. M. klaagde over ernstige overlast in de buurt door één van de buren. Er werden vernielingen 
aangericht, gedreigd met fysiek geweld en gescholden. Verder bleek een camera  gericht op de 
wooneenheid van de buren. Meerdere keren is de politie aan huis geweest maar die ondernam niets. 
Dreigementen leken over te gaan in geweld. Gesproken is met de Stadsdeelmanager, De Goede Woning 
en de wijkagent. Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen deze drie en de buurtbewoners. 
Aangeboden buurtbemiddeling is afgewezen door de veroorzaker van de overlast. Ondanks het feit dat 
een camera niet buiten het eigen erf mag registreren, wordt hier niet gehandhaafd. Wordt vervolgd. 

7. Hr D. kwam plotseling te overlijden. Hr. D was 66 jr en genoot een AOW uitkering met partnertoeslag. Na 
kontakt met het OT. bleek geen overlijdensrisicoverzekering afgesloten te zijn. Mw. D is 63 en heeft dus 
geen recht op AOW. De begrafenis heeft plaatsgevonden op kosten van de gemeente. Hiervoor alle lof! 
De dienst was goed verzorgd. Wel sneu dat lijfsgoederen met emotionele waarde als ringen afgestaan 
moeten worden ter bestrijding van de kosten.  Het inkomen van mw D was lastiger te regelen. Omdat zij 
63 is, heeft zij nog geen recht op AOW maar moet conform de wet gekeurd worden om te zien in 
hoeverre zij arbeidsgeschikt is. De wachttijd bij het UWV is echter momenteel 8 weken. Inmiddels 
verwijst de SVB naar het UWV. Het UWV weer terug naar de SVB. Na interventie afgesproken dat op 
korte termijn een afspraak met de gemeente Apeldoorn gemaakt wordt om een beroep te doen op een 
bijzondere uitkering teneinde deze periode te overbruggen. Wordt vervolgd. 

8. In Orden achtergebleven boomstronk van gemeente laten verwijderen 
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