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Onjuiste procedure 
(1) Waarom overlegt het ABo bestuur wel met de verenigingsraad en niet met de eigen adviesraad? 
De essentie van het concept-advies is om leden van studentenverenigingen voor te trekken boven 
niet-leden (zie punt 5). Des te meer reden dus om de eigen adviesraad om een oordeel te vragen, en 
niet alleen de bevoordeelde partij. 
 
(2) Het ABo bestuur heeft een onjuiste procedure gevolgd door Duwo’s adviesaanvraag veel te laat 
naar de ABo adviesraad door te sturen. De adviesaanvraag is pas ontvangen na een verzoek daartoe 
van onze BC. Volgens het "Stappenplan adviesaanvragen ABo" dient de adviesraad na de ontvangst 
van een adviesaanvraag een termijn te hebben van circa 4 weken (in plaats van slechts 4 dagen nu). 
Het bestuur heeft zo de adviesraad de mogelijkheid ontnomen om tijdig een adviesraadvergadering 
te laten oproepen. Ook is de omstreden kwestie zo over de gemeenteraadsverkiezingen heengetild. 
 
(3) De adviesraad heeft volgens de ABo statuten ten minste "tot zeven dagen na dagtekening 
de mogelijkheid advies uit te brengen op de concepttekst" (in plaats van de nu geplande 4 dagen). 
 
(4) Dergelijke ernstige procedurefouten dienen bij volgende adviesrondes te worden voorkomen. 
Het is al eerder misgegaan bij de adviesaanvraag verkoopbeleid Duwo. Het ABo bestuur heeft bij 
dat eveneens zeer belangrijke onderwerp de adviesraad überhaupt niet geraadpleegd. Vervolgens 
heeft het bestuur toegezegd de adviesprocedure voortaan zorgvuldiger te zullen volgen. Nu blijkt 
het ABo bestuur helaas de fout te herhalen. 
 
Inhoudelijk advies 
(5) Terecht constateert het ABo bestuur in het concept-advies dat het voorgestelde reistijdenbeleid 
“onterecht een bepaalde groep voortrekt”. Duwo trekt woningzoekenden van buiten de Randstad 
voor tegenover woningzoekenden uit de Randstad zelf. Het ABo bestuur zegt tegen discriminatie te 
zijn, maar het wil er toch mee instemmen als verenigingshuizen en verenigingsverdiepingen worden 
vrijgesteld. De ABo wil compensatie voorstellen door een gelijk aantal zelfstandige eenheden onder 
het beleid te laten vallen. 
 
Onze bewonerscommissie vindt dit inconsequent: Het ABo bestuur zegt tegen discriminatie te zijn. 
In feite is het bestuur tegen discriminatie van de eigen achterban (leden van studentenverenigingen). 
Discriminatie van woningzoekenden die geen lid zijn van een studentenvereniging is kennelijk geen 
probleem. Wrang genoeg worden woningzoekenden uit de Randstad die geen verenigingslid zijn 
in het ABo voorstel dubbel gediscrimineerd. Onze bewonerscommissie is tegen discriminatie. Het is 
principieel onjuist om woningzoekenden van elders voorrang te geven boven woningzoekenden uit 
de regio. Bovendien mogen aan woningzoekenden geen oneigenlijke voorwaarden gesteld worden 
zoals het lidmaatschap van een studentenvereniging. 
 
(6) Studenten van buiten de Randstad hebben vaak de mogelijkheid om hun studie dichter bij huis 
te kiezen. Met name studenten uit de oostelijke helft van het land nemen een langere reistijd naar 
Delft op de koop toe. Het is principieel onjuist deze groep voor te trekken boven woningzoekenden 
uit de regio zelf. 
 
(7) De terminologie “kamers in grote huizen” is misleidend. Het is duidelijker om bijvoorbeeld te 
spreken van “kamers op grote verdiepingen” of “onzelfstandige eenheden op de grote complexen” 
(gezien het lijstje op pagina 2 van de adviesaanvraag). 
 
(8) Is het beleidsvoornemen van Duwo getoetst aan het gemeentelijke beleid ten aanzien van de 
woonruimteverdeling? Wat zijn de effecten op de wachttijd voor studenten met een lange en korte 
reistijd? 


