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Verandering is de enige constante 
 

De afgelopen vier  jaar heeft in elk jaarplan of jaarverslag gestaan dat de Stichting Huurdersbelang 

Stadswonen (SHS) een hectisch jaar heeft doorgemaakt. In 2011 was er de fusie tussen Stadswonen en 

Vestia, in de 2012 was er de crisis bij Vestia, in 2013 werd er een significant gedeelte van het Stadswonen 

bezit verkocht aan de Utrechtse studentenhuisvester. Dit jaar is SHS druk bezig geweest rondom de 

afwikkeling van het inventarisfonds en in oktober van dit jaar werd bekend dat het resterende 

Stadswonen bezit zeer waarschijnlijk bij een verkoop wordt betrokken tussen Vestia en Woonstad. 

Het lijkt dus wel dat verandering de enige constante is rondom dѐ studentenhuisvester van Rotterdam. 

Ook de personele bezetting van het bestuur van SHS is aan een constante verandering onderhevig. De 

afgelopen drie jaar is er jaarlijks sprake geweest van een wisseling van een groot gedeelte van het 

bestuur. Er lijkt een trend te ontstaan waar de bestuursfunctie van SHS wordt vergeleken met een 

‘bestuursjaar’ van een vereniging. Een ontwikkeling die uitdagend is qua kennisbehoud en overdracht 

maar ook zorgt voor een frisse blik. In het najaar van 2014 zijn er weer een zestal nieuwe bestuursleden 

aangeworven en na een inwerkperiode zullen de ‘oude bestuursleden’ afscheid nemen van SHS. 

Het jaar 2015 lijkt qua verandering wel het belangrijkste en hopelijk ook het laatste jaar te worden. Op 

moment van schrijven van dit jaarplan is het bestuur van SHS druk bezig met het schrijven van een advies 

omtrent de wenselijkheid van verkoop van Stadswonen aan Woonstad. Het advies moet in principe begin 

2015 nog worden  opgeleverd maar het begint pas  bij advisering. Mocht de daadwerkelijke verkoop 

doorgaan dan zal SHS zich vol inzetten op behoud van al het goede bij Stadswonen en suggesties 

aandragen voor mogelijke verbeteringen. Input vanuit de beheerstructuur is hierbij essentieel, en wij 

vragen dit jaar dan ook speciaal aan wooncommissies en beheerders om mee te denken en te praten en 

SHS actief op te zoeken met suggestie omtrent de beheerstructuur.  

Naast de verkooop spelen ook de ‘normale’ zaken. Het inventarisfonds zal naar alle waarschijnlijkheid in 

2015 worden afgewikkeld. Er is een verschil van mening met Vestia omtrent de manier van afwikkelen. 

SHS streeft er naar om deze afwikkeling plaats te doen vinden op basis van de werkelijk gemaakte kosten. 

Een groot gedeelte van de bewoners van Stadswonen heeft kennisgemaakt met Netflix (of Popcorn time) 

het huidige netwerk kan dit haast niet aan. SHS speelt ook hier een rol bij het zoeken van oplossingen en 

er zijn nog zoveel andere zaken. 

In dit beleidsplan geven wij aan wat de speerpunten zullen zijn voor SHS in 2015 met daarbij ook de 

begrootte kosten.  
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Speerpunten Huurdersbelang Stadswonen 
In essentie is de missie van SHS glashelder, als huurdersbelangenorganisatie komt de SHS op voor de 

belangen van de huurders die wonen in bezit van Vestia Rotterdam Stadswonen. Uit de parlementaire 

enquête kan men afleiden dat de rol en importantie van huurderorganisaties toe (zou moeten) nemen. 

SHS is een organisatie die aan toont en wil blijven tonen dat zij een serieuze en professionele 

gesprekspartner is voor een woningcorporatie. 

In grote lijnen gesteld wil het bestuur van SHS zich bezig houden met onderstaande speerpunten: 

 Waarborging huurdersbelangen; 

 Mobiliseren beheerders en bewonerscommissie; 

 Behandelen;  thema dossiers; 

 Optimaliseren kennis en kunde binnen beheerderstructuur. 

Essentieel bij alle speerpunten is  heldere communicatie met belanghebbenden, het bevorderen van 

participatie, het monitoren van het beleid van de woningcorporatie en het trachten invloed uitoefenen op 

het gevoerde beleid van de woningcorporatie, de gemeente en andere partijen die te maken hebben met 

de sector. 

 

Wellicht opvallend maar de mogelijk aanstaande overgang naar Woonstad is niet direct als een speerpunt 

opgenomen. Maar juist door de focus op de speerpunten acht SHS zich in staat om het overgangstraject 

van Vestia naar Woonstad op een zorgvuldige en professionele manier te benaderen. 
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Waarborging huurdersbelangen 
In het onderstaande figuur staan de partijen weergegeven waar de SHS afgelopen jaar meer heeft 

gesproken ter waarborging van de belangen van de huurders. Waarborging van belangen van de 

(toekomstige) huurders van Stadswonen lukt niet alleen via het overleg met de woningcorporatie. De 

doesteling is om met al deze partijen structureel in contact te blijven om zodoende te bereiken dat deze 

partijen de input van SHS als relevant en kundig ervaren en hiermee rekening mee houden in het beleid. 

 

 

Overleg met woningcorporatie 
SHS vergadert momenteel structureel met Vestia betreffende relevante onderwerpen. Ook in het nieuwe 

jaar is SHS voornemens om eens in de 6 weken te vergaderen met het management van Vestia. Het 

overleg wordt veelal voorafgegaan aan notities en informatieverstrekking omtrent de te behandelen 

agendapunten. SHS streeft er na om een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te worden bij uitvoering 

van beleid(swjzigingen) naast overleg met het management vind SHS het ook van cruciaal belang om 

input te verstrekken aan beleidsmakers binnen Vestia. Ook indien Stadswonen wordt overgenomen door 

Woonstad is het de bedoeling dat SHS op dezelfde manier wordt betrokken  
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Lidmaatschap huurdersbelangenorganisaties 
SHS is lid en participeert actief bij diverse organisaties die ook de belangen van huurders 

vertegenwoordigen.  

SHS is al jaren actief binnen de Landelijke Huurdersraad Vestia(LHV) en kan middels haar inbreng in de 

LHV direct de belangen vertegenwoordigen van de SHS en haar huurders. Voor zolang het duurt zal SHS 

actief blijven participeren binnen de LHV. SHS levert op dit ogenblik de voorzitter en secretaris van de LHV 

en participeert actief in de algemene raadsvergaderingen en de werkgroepen die de LHV opstart. Als 

Stadswonen mocht worden overgenomen door Woonstad, dan zal SHS ook gaan participeren binnen de 

bestaande huurdersparticipatiestructuur van Woonstad.  

SHS heeft zich ook aangesloten bij de Stichting Landelijke Studentenhuisvestiging (LSH), een nieuw 

initiatief van een aantal studentenhuurdersorganisaties die gezamenlijk een landelijke dekking hebben. In 

de beginfase wil deze organisatie hoofdzakelijk onderling kennis uitwisselen en gezamenlijk optrekken, 

maar de ambitie is aanwezig om op de mid-lange termijn te professionaliseren en een serieuze 

gesprekspartner te worden van organisaties zoals Kences ( overkoepelend orgaan van 

studentenhuisvesters) en het ministerie. De LSH is voornemens structureel te vergaderen en de SHS zal 

daarbij afhankelijk van het onderwerp één of meerdere bestuursleden naar toe zenden. 

Via de LHV is SHS ook lid van de Woonbond. In 2015 hoopt de SHS de samenwerking tussen SHS en de 

Woonbond te intensiveren. Er zijn diverse onderwerpen waaronder bijvoorbeeld de invoering van de 

warmtewet waarbij SHS hoopt op gezamenlijke standpunt vorming. 

Overleg met beleidmakers 
In bovenstaande figuur staan ook een aantal partijen benoemt waar SHS geen regulier contact mee heeft, 

maar waarbij zij het wel belangrijk acht om mee in gesprek te (kunnen) gaan indien dit noodzakelijk is 

voor de belangenvertegenwoordiging.   

De gemeente Rotterdam heeft een ambitieuze doelstelling om hoogopgeleiden voor de stad te behouden. 

Het CDA als coalitiepartner heeft zelf gesteld dat er een heus studentenkwartier zou moeten worden 

gecreëerd in Rotterdam. In 2015 bekijkt de gemeente Rotterdam ook de zogenaamde Rotterdamwet. Die 

handelt over de toewijzingscriteria van woningen. Het bezit van Stadswonen is uitgezonderd van de 

toewijzingsregels en het is meer dan essentieel dat dit zo blijft. Ook komt de Gemeente met een nieuwe 

Woonvisie en worden er prestatieafspraken gemaakt met de corporatie. SHS ziet het als haar taak om het 

belang van kwalitatief goed en prettig wonen voor studenten in de stad te benadrukken bij deze partijen.. 

Afgelopen jaren is er al sporadisch contact geweest met Rotterdamse gemeenteraadsleden en 

ambtenaren. Ook in het komende jaar zal SHS deze contacten benutten om de belangen van haar 

achterban te waarborgen. 

Het sociale leenstelsel, het al dan niet mee nemen van studentenwoningen in de verhuurdersheffing, de 

puntentelling ter waardering van de woningen, invoering van de warmtewet. Een aantal voorbeelden van 

landelijke maatregels waar de bewoners van Stadswonen mee te maken hebben. Directe en concrete 

invloed uitoefenen op dit beleid is moeilijk. Als SHS trachten wij echter wel middels participeren van 

kennissessies of middels directe contacten onze stem te laten horen waar dat mogelijk is. 



 

Mobiliseren beheerders en bewonerscommissies 
De SHS maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de beheerstructuur zoals Stadswonen die al jaren kent. 

Letterlijk wordt er gesteld dat SHS ‘het hoogste huurdersorgaan’ is binnen de structuur en zich bezighoudt 

met pand overstijgende zaken. Echter de SHS kan niet functioneren zonder juist die input en feedback 

vanuit de panden. De beheerders en  bewonerscommissies zijn ontzettend belangrijk zij zijn de ‘ogen en 

oren’ van de SHS. Als Stadswonen wordt overgedragen komt er extra druk te staan op de structuur. Wij 

weten dat de structuur goed functioneert maar als Stadswonen wordt overgenomen willen we ook graag 

Woonstad overtuigen. Met zijn allen moet op een positief kritische manier het beste beentje voor worden 

gezet. 

Stichtingsvergaderingen 
De meest directe manier voor SHS om haar achterban te mobiliseren is de stichtingsvergadering. Aan de 

hand van een agenda worden belangrijke onderwerpen besproken en toegelicht, waarbij de input van de 

aanwezigen essentieel is ter bepaling van het beleid van SHS. Normaliter houdt SHS minimaal 2 

stichtingsvergaderingen per jaar. Gezien de mogelijke overgang naar Woonstad voorzien wij dat dit aantal 

in 2015 hoger zal zijn.  

Digitale communicatie 
Het afgelopen jaar heeft SHS succesvol gebruik gemaakt van social media, haar website en met behulp 

van Vestia een enquête gehouden met een uitzonderlijk hoge respons. Ook dit jaar zal SHS veelvuldig 

gebruik maken van de bestaande social media mogelijkheden. Streven is om te komen tot een duidelijke 

richtlijn zodat SHS communiceert op een eenduidige en herkenbare manier. Streven is daarbij om elk 

kwartaal een nieuwsbrief uit te brengen. 

Schouw en aansluiten vergaderingen bewonerscommissie 
Het bestuur van SHS wil graag op  de hoogte zijn van wat er speelt in de panden. SHS gaat in principe 

alleen over pandoverstijgende zaken maar het bestuur is toch voornemens om zoveel als mogelijk de 

complexen te bezoeken om meer feeling te krijgen met wat er speelt binnen de complexen. Het bestuur 

streeft er naar om maandelijks een tweetal panden te schouwen en vergaderingen van complexen bij te 

wonen. 

  



Themadossiers 
In 2015 verwachten wij dat een aantal zaken specifiek onze aandacht zullen vergen. Hieronder een 

toelichting. 

Verkoop Stadswonen 
Logischerwijs is de mogelijke verkoop van Stadswonen aan Woonstad het hoofddossier van 2015.  Op 

moment van schrijven van het jaarplan is ook het officiële adviestraject gaande omtrent de verkoop. Aan 

de hand van de officiële stukken, interviews met het bestuur van Woonstad, Vestia en andere 

belanghebbenden, proberen wij ons een beeld te vormen van de plannen en welwillendheid van 

Woonstad. Het advies zal uitmonden in een positief of negatief advies.  

Naast het adviestraject begint de SHS, naarmate het meer zeker wordt dat de verkoop doorgaat, ook met 

een migratietraject. Zoals al eerder is beschreven streeft SHS er naar om de bestaande beheerstructuur 

op een positieve manier te introduceren bij Woonstad en de voordelen van de structuur te laten 

uitkomen. SHS zal dan ook Woonstad uitnodigen om kennis te maken met de beheerstructuur en 

eventuele feedback vanuit de beheerstructuur in een gestructureerde vorm aanbieden bij Woonstad. 

Veiligheid boven alles 
In gesprekken binnen de beheerstructuur en ook door gesprekken met Woonstad komt naar voren dat 

veiligheid door alle partijen als belangrijk wordt ervaren. Het gaat hier niet alleen om het veilig voelen, 

maar ook om het controleren of er sprake is van een veilige woonomgeving. De bouwtechnische staat van 

de gebouwen speelt daar een grote rol bij maar ook het handelen van de bewoners in het gebouw. SHS 

ziet het als haar taak om veiligheid dit jaar als een speciaal themadossiers te benoemen. SHS is daarbij blij 

met de uitspraak vanuit het bestuur van Woonstad dat veiligheid een topprioriteit is. SHS zal komend jaar 

onderzoek doen naar de veiligheid situatie binnen Stadswonen en komen tot concrete suggesties ter 

verbetering van de veilige woonomgeving. 

Invoering warmtewet 
 

 

Afhandeling fondsen 
De problematiek rondom de verstrekte inventaris bij Vestia is genoegzaam bekend. Eind 2013 is er een 

enquête gehouden waarbij in grote getale is aangegeven dat het product inventaris erg wordt 

gewaardeerd. Echter, zoals iedereen weet is het inventaris niet altijd  tijdig vervangen en is het financieel 

en administratief niet goed gegaan.  SHS streeft er naar om op een toekomst bestendige manier te komen 

tot een afrekening van het inventarisfonds. Dit jaar zal uiteindelijk de afrekening worden gerealiseerd. 

Minder roemrucht is het kleine-herstellingen en servicekosten fonds de problematiek is daar anders maar 

ook dit fonds zal worden doorgelicht en indien nodig afgerekend. 
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Onderhoud en service 
Onderhoud en service zijn natuurlijk blijvend van belang. Het serviceniveau moet ook komend jaar op 

niveau blijven en ook het onderhoud moet komende jaren optimaal zijn. SHS is dan ook voornemens om 

constant te monitoren op de plannen van zowel  Vestia als Woonstad op deze gebieden en zal met 

concrete suggesties komen aangaande deze onderwerpen. 

Internetverbinding (Kennisglas) 

SHS en Stadswonen zijn gezamenlijk tot een een plan gekomen om dit jaar (2015) het kennisglas aanbod 
weer marktconform te maken. Tevens zijn Stadswonen en SHS het erover eens dat een markconforme 
snelheid vanaf heden met de jaren gegarandeerd moet blijven. 

Toen het afgelopen jaar bleek dat de capaciteit van het Kennisglas-netwerk niet meer voldeed aan de 
eisen van de huurders is SHS hierover in gesprek gegaan met Stadswonen. In goed overleg is er een 
tijdelijk oplossing gevonden voor de capaciteits problemen. Echter, met het oog op de verwachte 
toekomstige ontwikkelingen in de bandbreedte acht SHS verdere verbetering van de internetverbinding 
noodzakelijk. 

SHS blijft ook het komende jaar betrokken bij de verdere uitwerking van dit plan. Hierbij wordt het belang 
van de huurders in acht genomen. Stadswonen en SHS zijn tot een akkoord gekomen om de kosten voor 
het inkopen van de benodigde bandbreedte onder te brengen in de servicekosten onder de voorwaarde 
dat deze kosten zeer beperkt blijven en een forse snelheidsverhoging wordt gerealiseerd die in de loop 
der tijd mee groeit met de ontwikkeling van de bandbreedte op de nederlandse markt. 

 

Optimaliseren kennis en kunde 
SHS wordt geconfronteerd met het feit dat bestuursleden de afgelopen jaren circa één à anderhalf jaar 

blijven zitten. Besturen van SHS lijkt dus steeds meer de vorm aan te nemen van bestuursjaren zoals deze 

bekend zijn bij studie-  en studentverenigingen. Deze ontwikkeling is niet per definitie ongunstig maar 

zorgt er wel voor dat jaarlijks moet worden geïnvesteerd in kennis en kunde van de bestuursleden. 

SHS streeft er naar om  de basis kennis intern over te dragen tussen oud en nieuw bestuur. Naast 

basiskennis is er ook specialistisch kennis noodzakelijk denk hierbij aan de problematiek rondom de 

Warmtewet of de Rotterdamwet deze kennis is soms niet aanwezig binnen het bestuur en zal dan in 

eerste instantie bij de Landelijke Huurdersraad Vestia en indien dit noodzakelijk is zal kennis worden 

ingekocht. 

Activiteiten op een rij 
 Stichtingsvergaderingen 

 Structureel overleg met Vestia 

 Structureel overleg met Woonstad 

 Thema gestuurd overleg aangaande wijziging van beleid met beleidsmaker van 

woningcorporaties 

 Structurele deelname aan LHV / Woonstad Klantenraad 



 Structurele deelname aan LHS 

 Nieuwsbrief per kwartaal 

 Bezoeken panden en bewonerscommissies 

 Migratieplan t.b.v. verkoop aan Woonstad 

 Adviezen op themadossiers 

 Volgen van trainingen en cursussen 

 

  



Begroting 
 

Nr. Omschrijving EURO EURO 

  Begroting 2014 Begroting 2015 

1. Vergoeding bestuursleden 10.500 12.000 

2. Vergaderkosten 2.000 2.000 

3. Werkbezoeken en reiskosten 1.000 750 

4. Kantoorbenodigdheden 1.500 1.000 

5. Hosting Website 200 250 

6. Cursussen / training 7.000 5.000 

7. Deelname lid organisaties                         1.500 1.500 

8. Bank- en verzekerkosten 600 750 

9. Advieskosten 1.500 1.000 

10. Juridische kosten 1.000 2.500 

11. Internet 600 750 

12. Inventaris tbv verhuizing 3.000 500 

13. Post Pm 13.600 0 

14. Bijdrage LHV  16.000 

  44.000 44.000 

 

 

Ten opzicht van de begroting van vorig jaar is er één significante wijziging. De Post PM is verdwenen en er 

is een post bijdrage LHV. Deze post is opgenomen omdat de LHV terecht heeft geconstateerd dat een 

groot aantal verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij Vestia gecentraliseerd worden.  De 

budgetverdeling tussen platform en overkoepelend orgaan is daarom scheef.  SHS is bereid om een 

gedeelte van haar budget te bestemmen voor de LHV mits daarvoor de LHV SHS in voldoende mate 

bijstaat.  



  



Bank- en verzekeringskosten 
SHS heeft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een bankrekening om haar betalingen te 

doen. 

Advieskosten 
Op dit ogenblik voorzien wij dat wij in ieder geval op het gebied van communicatie advies nodig hebben, 

over hoe men de achterban het beste kan bereiken. Op dit ogenblik heeft het bestuur, iemand bereid 

gevonden om te participeren op dit onderwerp tegen een geringe betaling (gelijk aan de 

bestuursvergoeding).  

Juridische kosten 
In 2014 wordt er verwacht dat SHS in ieder geval haar statuten zal moeten updaten. Daarnaast spelen er 

een aantal dossiers waarbij het kan voorkomen dat SHS zich wil beramen op haar juridische positie, te 

denken valt hierbij bijvoorbeeld aan de afrekening inventarisfonds. 

Internet 
Op de nieuwe locatie is geen door Vestia gefaciliteerd internet. Een abonnement wordt afgesloten. 

Inventaris 
Een groot gedeelte van het kantoor hebben we kunnen meubileren met materiaal van een gesloten Vestia 

locatie. Er zullen echter nog een aantal werkplekken moeten worden gecreëerd en daarnaast zijn we nog 

hard op zoek naar een grote vergadertafel. 

Post PM 
Met Vestia is overeenstemming bereikt over een budget van EUR 6,40 per Vhe die SHS vertegenwoordigd. 

SHS is ambitieus in haar plannen voor komend jaar, maar realiseert zich ook dat deze plannen verder 

concreet moeten worden gemaakt voordat een concrete aanspraak kan worden gemaakt op dit budget. 

Vandaar dat wij deze sluitpost opnemen. Wij maken graag aanspraak op het budget, maar doen dat alleen 

indien dit noodzakelijk is en er concrete plannen of situaties zijn waarin dit noodzakelijk is. Te denken valt 

hierbij aan de ontwikkeling van een nieuwe website, het inwinnen van advies omtrent juridische of 

andere procedures, en meer van dit soort zaken. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 


