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Er zijn drie situaties waarin bemiddeling van de commissie aan de orde kan komen. 

 

 

1) Bemiddelen in verschil van mening binnen het bestuur. 

 

In beginsel treedt op verzoek vanuit het bestuur de voorzitter op. Als deze complicaties ziet, 

dan treedt punt 3 in werking. Zolang dit (nog) niet het geval is, wordt er noch mondeling, 

noch schriftelijk verslag gedaan. 

 

2) Klein verschil van mening tussen buren of tussen een commissie of tuinlid en bestuur. 

 

Deze situatie hoort bij het bestuur thuis, maar een absoluut niet betrokken lid van de CvW kan 

op verzoek meekijken bij de afwikkeling. Meekijken betekent niet meepraten, alleen maar 

observeren hoe de kwestie wordt afgedaan. Hierdoor is informatie beschikbaar in het geval de 

zaak toch escaleert. 

Het betrokken lid van de CvW maakt een verslag van de gang van zaken en adviseert de CvW 

omtrent verdere stappen. Zo nodig komt de CvW bijeen. Document en verslag worden 

beheerd door de secretaris. 

 

3) Ernstig verschil van mening tussen bestuur  en tuinlid(leden) of commissie. 

 

Indien de CvW van oordeel is dat hiervan sprake is, en dat vergt overleg binnen de CvW, 

vraagt zij schriftelijk informatie op bij het bestuur en bij de partij(en) die bemiddeling vraagt 

(vragen.) 

De voltallige CvW beoordeelt en bespreekt de informatie. Dit kan resulteren in te stellen 

vragen. 

Uit hun midden komen twee leden naar voren die de gesprekken voeren met de betrokken 

partijen. 

Deze leden koppelen terug naar de voltallige CvW. Zijn er dan nog vragen, dan herhalen de 

gesprekken zich. 

Uiteindelijk kan de CvW uitspraak doen. Dit gebeurt schriftelijk en wordt gelijktijdig 

aangeboden aan de partijen. De uitspraak van de CvW is niet bindend.  

 

Samenstelling Commissie van Wijzen: 

Josiene Bakker  H18 

Eefje van Batenburg (verslaglegging)  W61 

Michiel van der Wielen (voorzitter van ALV 2018-19, daarna opnieuw bekeken) W77 

Peter Vader W44 

Met nadruk wil de CvW laten weten dat alle bestuursverantwoordelijkheden ook gedeelde 

verantwoordelijkheden zijn.  


