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Inleiding  
 

Rust. Lange tijd was er absoluut geen sprake van dat we dit woord in een jaarplan in relatie tot 

Stadswonen konden vermelden. Maar nu we de verkopen, hopelijk, achter de rug hebben is het 

tevens een situatie waar we voorlopig nog van kunnen genieten. Daarnaast zijn we bij een 

verhuurder terecht gekomen waar aandacht en interesse lijkt te zijn voor het product Stadswonen. 

Aldus zien wij uit naar het komende jaar.  

 

Wel is het tijd voor een grote schoonmaak. Met het rennen en vliegen van de afgelopen jaren was er 

weinig ruimte voor bezinning. Alles overziend is het tijd voor een kwaliteitsslag binnen het bestuur. 

Niet zozeer omdat de kennis van het bestuur onvoldoende is maar die kennis moet bijgehouden en 

opgefrist worden. Verder zien we steeds vaker dat besturen bij SHS, door (toekomstige) bestuurders 

gelijk wordt gesteld aan een jaar besturen bij bijvoorbeeld de universiteit. Dat is problematisch 

omdat de bestuurstaken van een SHS-bestuurder zich niet makkelijk laten vastleggen in een 

draaiboek, met regelmaat complexe problematiek beslaan en de portefeuilles soms politiek beladen 

zijn. Eigenlijk is er dus zeker een jaar nodig om überhaupt voeling te krijgen met de onderwerpen.  

 

Hoewel de bestuurders minder lang blijven, of misschien: juist nu bestuurders minder lang blijven, is 

er behoefte aan verdere professionalisering. Om op de inhoud toegevoegde waarde te kunnen 

blijven leveren, is een continue factor binnen het bestuur nodig in de vorm van algemene 

ondersteuning op alle portefeuilles.  

 

Voorts is er nog een aantal portefeuilles waar we (ogenschijnlijk) moeilijk afscheid van kunnen 

nemen en die aldus ook komend jaar een rol zullen blijven spelen voor het bestuur. Met het oog op 

al het voorgaande zijn de volgende speerpunten benoemd:  

 

 Interne professionalisering  

 Externe professionalisering  

 Inventaris  

 Internet en televisie 

 Huurbeleid Verhuur en Beheerstructuur  

 Toewijzen woningen statushouders   

 Witten van de gangen 

 Prestatieafspraken 2016-2017 

 Energie en duurzaamheid 

 Onderhouds- en klachtenbeleid 

 

Michelle de Vries  

Voorzitter SHS 
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Visie en missie  
 

Stichting Huurdersbelang Stadswonen behartigt de belangen van de ongeveer 6.000 huurders. De 

doelgroep wordt gevormd door zowel studerenden als niet studerenden die een woning huren bij 

Stadswonen. Onder studenten verstaan wij hen die studeren aan een mbo-, hbo- of wo-instelling. 

Daarnaast spannen wij ons in voor toekomstige huurders: mensen die nu nog niet huren bij deze 

verhuurder, maar daar wel voor in aanmerking (willen) komen. 

Het getij kan dus keren. Want waar we na de verkoop aan SSH nog vast voornemens waren om ook 

de belangen van de huurders van SSH te behartigen, moeten we inmiddels concluderen dat we daar 

de benodigde slagkracht niet voor in huis hebben. Niet alleen betekent ook de belangen behartigen 

van deze groep studenten dat we weer terugkomen op het oude aantal huurders van 7.000, het 

betekent vooral ook twee verhuurders waardoor de portefeuillelast ook direct verdubbeld wordt.  

 

Missie 
Onze missie is echter niet veranderd. SHS behartigt naar beste vermogen de belangen van de 

doelgroep. Het voeren van overleg is daarbij onmisbaar evenals het adviseren van zowel verhuurder 

als huurders. Deze bevoegdheid ontleent SHS met name aan de Wet op het overleg huurders 

verhuurder en deze bevoegdheden zijn recent door Stadswonen Rotterdam in een nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst bekrachtigd. Het uitgangspunt is deze afspraken ook in 2016 te 

continueren. Het jaar 2016 zal in het teken staan van professionalisering. Hoe we dat willen doen, 

lichten we verder in dit plan toe.  

 

Visie 
Onze organisatievisie luidt: SHS excelleert in het behartigen van haar doelgroep, waarbij alle 

stakeholders SHS weten te vinden en haar actief van inbreng voorzien, en wordt daarbij door de 

verhuurders als serieuze en belangrijke gesprekspartner gezien die actief geraadpleegd wordt over 

alle pandoverstijgende kwesties die de huurder aangaan. Wij willen het beste voor alle huurders 

bereiken. Daarbij is het belangrijk dat alle betrokkenen (zoals huurders, wooncommissies en 

beheerders) weten wat wij doen en ons opzoeken als ze goede ideeën hebben of problemen 

ontdekken.  

 

Onze visie voor de studentenhuisvesting luidt: de Rotterdamse studentenhuisvesting wordt 

behouden, verbeterd en bewaakt. Wij geloven dat studentenhuisvesting een wezenlijk ander 

product is dan (reguliere) sociale huisvesting. Dat product verdient dan ook een eigen aanpak. Denk 

hierbij aan een toewijzingsbeleid waarbij coöptatie van belang is, panden op voor studenten gunstige 

locaties, kamers die worden opgeleverd met een geschikt inventarispakket, een beheerstructuur 

waarin huurders zelf verantwoordelijkheid dragen en een huur die voor de doelgroep betaalbaar is. 

Wij waken ervoor dat studentenhuisvesting niet op de grote hoop wordt gegooid maar dat altijd de 

specifieke belangen en wensen van studenten in het oog worden gehouden. Bovendien streven we 

ernaar dat mogelijkheden voor een nog beter product altijd benut worden. 

Vanuit deze visie hebben wij onze strategie vastgesteld. Het beleidsplan dat voor u ligt, beschrijft hoe 

wij in het komende jaar aan de slag gaan. 
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Speerpunten in beeld  
 

Interne professionalisering 
Ook voor Woonstad wil SHS een gesprekspartner op niveau zijn en blijven. Daartoe is een verdere 

interne professionalisering van belang. Enerzijds is het van belang dat de bestuurders van de SHS 

beschikken over de juiste kennis en kunde op het gebied van nieuwe wetgeving. Maar anderzijds 

brengt verdere professionalisering ook meer werk met zich mee. Werk waar, gezien het feit dat het 

besturen van SHS geschiedt op vrijwillige basis, niet altijd tijd voor is. Daarom zal SHS het komende 

jaar bezien of het raadzaam is iemand voor acht uur in de week aan te trekken. Deze persoon zal dan 

ondersteuning bieden op zowel inhoudelijk als administratief vlak.  

Maar niet alleen aan kennis en kunde dient aandacht besteed te worden. Ook de Statuten en het 

Huishoudelijk reglement zijn aan herziening toe. Immers: beide documenten stammen nog uit de tijd 

dat Stadswonen zelfstandig was en zijn dus gedateerd. De verwachting is dat het bezit de komende 

jaren bij Woonstad zal blijven en daarom is dit een goed moment om ook dit weer recht te trekken.  

 

Doelen 

- Kennis en kunde van bestuurders optimaliseren 

- Statuten en Huishoudelijk reglement aanpassen  

 

Activiteiten 

- Cursusbehoefte inventariseren bij bestuurders. 

- Cursussen inkopen.  

- Huishoudelijk regelement aanpassen en door Stichtingsvergadering goed laten keuren. 

- Statuten aanpassen waarbij juridisch advies ingewonnen dient te worden over de 

mogelijkheden.  

- Statuten vast laten leggen bij de notaris.  

 

Externe professionalisering 
Komend jaar zal, naast interne professionalisering, ook aandacht besteed moeten worden aan 

externe professionalisering. SHS gaat dit doen beter het contact te zoeken en te onderhouden met 

stakeholders waaronder, maar niet uitsluitend, beheerders, RvC van Woonstad, Klantenraad, andere 

belangenbehartigende organisaties en de Gemeente Rotterdam. Om ook vindbaar te zijn voor deze 

stakeholders zal ook de website onder handen genomen worden en zal het logo van SHS, dat ook 

gedateerd is, wellicht ook aangepast worden. Verder wil SHS haar toegevoegde waarde als 

gesprekspartner behouden en continueren. 

 

Doelen 

- Naamsbekendheid verder uitbouwen en opbouwen bij stakeholders 

 

Activiteiten 

- Activiteiten van andere belangenbehartigende organisaties bijwonen. 

- Maandelijkse nieuwsbrief versturen naar de achterban 

- Contact opbouwen en onderhouden met de Klantenraad  

- Aansluiten bij de afspraken met de RvC die plaatsvinden tussen dit orgaan en de huurders. 

- Contact onderhouden met de Gemeente Rotterdam opdat SHS betrokken wordt bij 

overleggen met Rotterdamse huurders.  
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- Bijwonen vergadering van alle afzonderlijke wooncommissies 

 

Inventaris  
Sinds de rechter in 2011 geoordeeld heeft dat het inventarisfonds zoals dat door Stadswonen 

gevoerd is onrechtmatig is en de kosten voor het inventarispakket op basis van daadwerkelijke 

kosten afgerekend moeten worden, heeft SHS deelgenomen aan de werkgroep inventarisfonds. Het 

afrekenen conform uitspraak is complex door onvoldoende kwaliteit van de data in de Stadswonen 

systemen en een verschil van inzicht tussen SHS en Vestia over de methode om tot een afdoende 

afrekening te komen. SHS heeft instemmingsrecht op de manier van afrekenen, niet alleen op grond 

van de Overlegwet maar ook omdat Stadswonen en Vestia hebben afgesproken dat Woonstad het 

pakket overneemt nadat er overeenstemming is tussen SHS en Vestia over de manier van afrekenen. 

 
Inmiddels is de afrekening complexer geworden. Dit heeft een aantal oorzaken: 

 
1. Stadswonen is door Vestia verkocht aan Woonstad waarbij de verantwoordelijkheid voor de 

afrekening 2014 nog bij Vestia ligt. 

2. De manier van afrekenen over 2014 heeft gevolgen voor de afrekening 2015 en verder.  

3. De waarde van het overgenomen inventarispakket dat woonstad nog moet afrekenen met 

Vestia hangt sterk samen met de afrekening 2014. 

 
Niet alleen moeten SHS en Vestia het eens worden over de manier van afrekenen. Ook Woonstad en 

Vestia moeten het vervolgens eens worden over de waarde van het pakket waarna Woonstad en SHS 

weer afspraken moeten maken over de toekomst. 

 
Het uitgangspunt voor SHS is behoud van het inventarispakket. De huurder heeft in grote 

meederheid aangeven prijs te stellen op het pakket. Echter kwaliteit en inzichtelijkheid van de 

afrekening moeten sterk verbeterd worden. 

 
SHS heeft inmiddels een aantal voorstellen gedaan aan Vestia om te komen tot een afrekening met 

voldoende kwaliteit. We verwachten echter dat dit project nog door loopt tot en met Q1 2016. 

 
Doelen 

- Komen tot een afrekening waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden.  

- Komen tot toekomstbestendige afspraken met Woonstad. 

 
Activiteiten 

- SHS neemt actief deel aan alle bijeenkomsten rondom het inventarisfonds. 
 

Internet en televisie 
Internet 

SHS en Stadswonen zijn in 2015 gezamenlijk tot een plan gekomen om het Kennisglas-aanbod weer 

marktconform te maken. Tevens zijn Stadswonen en SHS het erover eens dat een marktconforme 

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 

tijdelijke oplossing gevonden voor de capaciteitsproblemen. Echter, met het oog op de verwachte 
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toekomstige ontwikkelingen in de bandbreedte vond SHS verdere verbetering van de 

internetverbinding noodzakelijk. 

 
In 2015 heeft een werkgroep met deelnemers van Stadswonen en SHS onderhandeld met tele2 over 

de uitbreiding. Dit heeft geleid tot een overeenkomst die in Q4 2015 en Q1 en Q2 2016 zal worden 

geïmplementeerd. Nu de plannen concrete vorm hebben aangenomen is SHS actief betrokken bij de 

implementatie van de upgrade en denkt actief mee over de te nemen stappen. De afronding van de 

upgrade is te verwachten in de 1ste helft van 2016. 

 
Doelen 

- Marktconform aanbod met betrekking tot internet realiseren voor huurders. 

 

Activiteiten 

- SHS participeert actief in de stuurgroep kennisglas. 
 

Televisie 

Het kabeltelevisie-aanbod in de Stadswonen-panden is al enige jaren een bron van klachten. Nu 

televisies steeds groter worden voldoet het analoge signaal niet meer. Hoewel Ziggo het basispakket 

ook digitaal aanlevert is dit in veel complexen niet te gebruiken omdat de toegepaste versterkers in 

de coax-netwerken van stadswonen het signaal vaak niet kunnen doorgeven.  

 
In 2015 hebben Stadswonen en SHS onderzoek gedaan naar de wensen van huurders op het gebied 

van kabeltelevisie. Daaruit werd duidelijk dat huurders zo min mogelijk willen betalen voor een zo 

goed mogelijk signaal. Stadswonen en SHS hebben geconcludeerd dat het continueren van het 

huidige pakket waarbij de doorgifte binnen de panden van het digitale signaal wordt mogelijk 

gemaakt voor de korte termijn de beste oplossing is. We verwachten dat er binnen enkele jaren 

voldoende alternatieve partijen op de markt komen die netwerkonafhankelijke televisie gaan 

aanbieden c.q. de markt voor televisie compleet verandert. 

 
Proefprojecten in 3 complexen hebben duidelijk gemaakt dat het vervangen van de versterkers de 

problemen met de doorgifte van het digitale signaal tegen beperkte kosten op kan lossen in de 

meeste complexen. Stadswonen heeft inmiddels een budget toegewezen om deze aanpassingen 

door te voeren in zoveel mogelijk complexen en zal een start maken met dit project in Q4 2015. 

Daarbij verdient met name de communicatie van de vernieuwde mogelijkheden speciale aandacht. 

Ook in de testcomplexen blijken veel bewoners niet op de hoogte van de mogelijkheid tot digitaal 

kijken. 

 

Doelen 

- Binnen de huidige situatie zoeken naar het hoogst haalbare om een goed televisiesignaal te 

verkrijgen 

- Huurders op de hoogte stellen van de huidige mogelijkheden voor beter signaal. 

 
Activiteiten 

- SHS participeert actief in de werkgroep televisie en monitort de implementatie van de 

verbeteringen en de communicatie. 
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Huurbeleid, Verhuur en Beheerstructuur  
Onder het voormalig Vestia-bewind is de klad gekomen in het onderhouden en optimaal begeleiden 

van de beheerstructuur door Stadswonen. Nu, binnen Woonstad, is daar weer ruimte voor. Daarom 

is er recent een werkgroep “Verhuur en Beheerstructuur” in het leven geroepen waar aandacht is 

voor, de naam zegt het al, verhuur en beheerstructuur. Daarnaast zal SHS zich komend jaar ook 

inzetten voor de panden waar geen beheerstructuur is. Samen met Stadswonen zal SHS pogen om 

ook in deze panden een vorm van belangenbehartiging te creëren. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm 

van een bewonerscommissie (daar hebben we inmiddels al wat ervaring mee) maar ook door 

bijvoorbeeld een “huis oudste” aan te wijzen.    

 

Verder zijn er ontwikkelingen gaande op het gebied van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen 

(BAG). Deze ontwikkelingen kunnen potentieel grote invloed hebben op het Stadswonen-bezit. 

Vanzelfsprekend stelt SHS zich op de hoogte van deze ontwikkelingen en overlegt met Stadswonen 

over de gevolgen hiervan.  

 

Doelen 

- Betrokken zijn en blijven bij het optimaliseren van de beheerstructuur.  

- Daar waar mogelijk invloed uitoefenen op het verhuurbeleid.  

 

Activiteiten 

- SHS participeert binnen de werkgroep Verhuur en Beheerstructuur. 

- SHS participeert binnen het project BAG  

 

Toewijzen woningen statushouders   
Voorlopig verlaten vluchtelingen uit onder meer Syrië nog steeds hun land op zoek naar een veiliger 

onderkomen in Europa. Ook Stadswonen heeft bij het huisvesten van statushouders (wellicht) een 

taak. Hierover heeft SHS in 2015 al een Zienswijze afgegeven naar aanleiding van de Contourschets 

van Stadswonen. Voor het inhoudelijke standpunt zij verwezen naar dit document.  

Echter is de vraag naar het huisvesten van statushouders nog niet actueel en de verwachting is dat 

dit ook een thema zal zijn in 2016. Vanzelfsprekend blijft SHS betrokken bij de vraagstukken op dit 

gebied. Hoe die betrokkenheid er concreet uit zal zien, zal zich in 2016 uitkristalliseren.  

 

Doelen 

- Betrokken zijn en blijven bij vraagstukken op dit punt.  

 

Activiteiten 

- SHS onderhoudt nauw contact met Stadswonen over de ontwikkelingen op het gebied van 

het huisvesten van statushouders.  

 

Witten van de gangen 
Nog steeds is de vraag of het witten van de algemene gangen doorbelast mag worden aan de 

huurders. SHS en Stadswonen verschillen hierover nog steeds van inzicht. Ook dit is een typische 

portefeuille die het komende jaar weer aandacht verdient.  

 

Doelen 

- De discussie omtrent dit vraagstuk laten beslechten door de Huurcommissie.  
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Activiteiten 

- De eerder opgestelde documentatie naar de Huurcommissie sturen en de zaak zodoende 

aanhangig maken.  

Prestatieafspraken 2016-2017 
Door de overgang van Stadswonen naar Woonstad, zijn de studenten het afgelopen jaar bij het 

maken van de prestatieafspraken eigenlijk tussen wal en schip gevallen. Immers: bij Vestia hoorden 

we eigenlijk al niet meer maar bij Woonstad konden we ook nog niet terecht. Dat was nu niet perse 

een probleem omdat de doelgroep er ook in de Woonvisie van de Gemeente Rotterdam in het 

geheel niet slecht van af komt, maar over de concrete invulling van dergelijk beleid, wil SHS met haar 

verhuurder gewoon mee kunnen praten. Daarom zal SHS komend jaar wel met 

Woonstad/Stadswonen en de gemeente in gesprek gaan over de prestatieafspraken 2016-2017. 

Woonstad heeft tevens zelf ook aangegeven SHS komend jaar deze ruimte te bieden.   

 

Doelen 

- Tijdig betrokken worden en blijven bij het opstellen van nieuwe prestatieafspraken.  

 

Activiteiten 

- In een vroeg stadium al aansluiten bij gesprekken op dit punt.  

 

Energie en duurzaamheid  
De afgelopen periode heeft SHS in verband met andere prioriteiten weinig aandacht besteed aan 

energiebesparing en duurzaamheid. In het algemeen leeft echter wel het idee dat in veel panden nog 

een hoop winst kan worden geboekt door investeringen in duurzaamheid. Gedacht kan worden aan 

het vervangen van enkel- door dubbelglas en het efficiënter maken van verwarmingssystemen.  

In het algemeen zullen energiebesparende maatregelen mogelijk gemaakt kunnen worden als er een 

win-winsituatie wordt gecreëerd waarbij zowel de huurders als verhuurder er op vooruit gaan. 

Gedacht kan worden aan situaties waarbij de verhuurder investeert in duurzaamheidsmaatregelen 

waarvoor hij een extra huurverhoging mag vragen, terwijl de huurders tegelijkertijd een nog lagere 

energierekening krijgen, zodat het netto geld oplevert. Daarbij kan aandacht worden besteed aan de 

nieuwe mogelijkheden die het Nationaal Energiebespaarfonds biedt. Ook de Warmtewet biedt 

wellicht mogelijkheden voor verbetering van de duurzaamheid. 

 

Doelen 

- Mogelijkheden voor energiebesparing worden in beeld gebracht. 

- SHS legt verbeteringsvoorstellen aan Stadswonen voor. 

- SHS stelt zich op de hoogte omtrent de ontwikkelingen op het gebied van de Warmtewet en 

de implementatie daarvan. 

 

Activiteiten 

- SHS voert ten minste 2 keer overleg met Stadswonen over duurzaamheid en 

energiebesparing. 

- SHS treedt in 2014 in overleg met wooncommissies van 10 grote panden om de ervaringen 

met betrekking tot energiezuinigheid en duurzaamheid in kaart te brengen.  

- SHS sluit aan bij de overleggen die gevoerd worden in het kader van “Stook je rijk”. 

- Indien de bovengenoemde overleggen daar aanleiding toe bieden, zal SHS nader onderzoek 

(laten) uitvoeren om verbeteringsvoorstellen aan Stadswonen voor te leggen. 
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Onderhouds- en klachtenbeleid 
Recent stond er een stuk in het EM magazine waarin onder andere aan de orde kwam dat er niet snel 

op klachten wordt gereageerd. SHS wil inzicht krijgen in de duur van een behandeling van een klacht. 

SHS wil daarbij het klachtenbeleid opdelen in verschillende onderdelen en duidelijker toezien op hoe 

lang het duurt voordat verschillende klachten behandeld worden. 

Bij kleine panden ontbreekt een beheerstructuur, zodat daar het kleine herstellingenfonds zowel 

door Stadswonen beheerd wordt als wordt aangesproken. Om hier meer verantwoording te 

scheppen zal SHS trachten hierbij meer  controle te creëren door voor het kleine herstellingenfonds 

een afvaardiging samen te stellen. 

Ook onderhoudsbeleid is een thema dat in het verleden weinig aandacht van SHS heeft gekregen. In 

2016 wil SHS een duidelijk beeld krijgen van (de uitvoering van) het onderhoudsbeleid. Hierbij zal 

vooral aandacht zijn voor zaken die meerdere huurders en panden raken, zoals rioleringen en 

bedrading. SHS vindt het belangrijk om een inventaris te maken van pand overstijgend onderhoud 

zodat er een duidelijk inzicht is wanneer dat onderhoud moet plaatsvinden en wanneer dit 

plaatsvindt.  

Voor zowel het klachtenbeleid als het onderhoudsbeleid is het van belang dat er regelmatig contact 

is met Stadswonen. Getracht wordt om minimaal twee maal per jaar een gesprek te laten 

plaatsvinden met de verantwoordelijke medewerker(s) van Stadswonen.   

Tenslotte streeft SHS naar meer input vanuit de achterban over het klachtenbeleid. Dit kan door 

vergaderingen van de afzonderlijke wooncommissies bij te wonen en actief naar de stand van zaken 

op dit punt te informeren. Dit past ook bij de externe professionalisering.  

 

Doelen 

- SHS krijgt inzicht in het pand overstijgende onderhoud dat moet plaatsvinden. 

- Kleine panden worden op een betere manier vertegenwoordigd bij het beheer van het kleine 

herstellingenfonds. 

 

Activiteiten 

- Twee maal per jaar wordt een gesprek gevoerd over de kwaliteit van het onderhoudsbeleid 

en klachtenbeleid met de relevante medewerker(s) binnen Stadswonen. 
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Begroting in cijfers  
 

Nr. Omschrijving 2015 2016 

  Euro Euro 

1. Vergoeding bestuursleden 12.000 12.000 

2. Vergaderkosten 2.000 1.500 

3. Werkbezoeken en reiskosten 750 300 

4. Kantoorbenodigdheden 1.000 200 

5. Hosting Website 250 250 

6. Cursussen / training 5.000 5.000 

7. Deelname lid organisaties 1.500 1.000 

8. Bank- en verzekerkosten 750 750 

9. Advieskosten 1.000 0 

10. Juridische kosten (post PM) 2.500 15.000 

11. Internet 750 0 

12. Inventaris t.b.v. verhuizing 500 0 

14. Bijdrage LHV 16.000 - 

15. Administratieve ondersteuning 0 3.000 

16. Post PM 0 5.000 

 Totaal 44.000 44.000 
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Begroting toegelicht 
 

Hieronder zal een korte toelichting volgen op de begroting van 2016. Hierbij zal alleen ingegaan 

worden op de in het oog springende veranderingen of nieuwe posten.  

Verdere professionalisering en een goede gesprekspartner zijn voor Woonstad. Twee belangrijke 

punten in het jaarplan. Dat betekent wel dat er ook geïnvesteerd moet worden in kennis. SHS kiest 

ervoor dat niet te doen middels lidmaatschap van de Woonbond. Enerzijds is het gratis kennisaanbod 

summier en anderzijds zijn de cursussen die wel aangeboden worden tegen betaling van 

onvoldoende niveau omdat zij niet goed aansluiten bij de capaciteiten van de individuele 

bestuursleden van SHS. Daarom kiezen we er voor dit jaar een ruimer budget te begroten voor 

cursussen en training opdat bestuurders een cursus kunnen volgen waar zij bij hun bestuurstaken 

echt iets aan hebben. Afgesproken met Woonstad is dat de helft van dit budget voorlopig 

opvraagbaar is. Indien we dit bedrag overschrijden, zal de overige €5.000,- opgevraagd kunnen 

worden. Dit bedrag is nu opgenomen als Pm-post.  

In het jaarplan is meerdere keren aan de orde geweest dat er binnen het bestuur behoefte bestaat 

aan een continue ondersteuning. Bestuursleden moeten vooral op de inhoud weten waar ze het over 

hebben maar zijn niet altijd voldoende in staat, met name door gebrek aan tijd, om ook de 

administratieve afhandeling die bij het besturen komt kijken, voor hun rekening te nemen. SHS heeft 

zich daarom dan ook georiënteerd op de kosten voor de inhuur van administratieve ondersteuning. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om het uitwerken van notulen, van zowel bestuursvergaderingen als 

stichtingsvergaderingen maar ook andere belangrijke overleggen, het efficiënt beheren van de 

agenda’s opdat belangrijke overleggen op dezelfde dag kunnen plaatsvinden, het beheren van de 

website, het schrijven en versturen van nieuwsbrieven en het (mee)schrijven en redigeren van 

adviezen en dergelijke. Opgemerkt zij dat de vergoedingen voor bestuurders en de kosten voor de 

inhuur van ondersteuning, communicerende vaten zijn. In deze posten zal dus nog geschoven 

kunnen worden.  

In 2016 moeten dan eindelijk de statuten en het huishoudelijk reglement geactualiseerd worden. 

Daar zullen sowieso (juridische)kosten voor worden gemaakt dus een deel van het budget zal 

aangesproken worden. Verder is met Woonstad lang overlegd over hoe er omgegaan moet worden 

met de kosten die worden gemaakt indien er een juridisch geschil ontstaat tussen SHS en de 

verhuurder. Gekozen is voor een oplossing in de vorm van een Pm-post ter hoogte van €15.000,- dit 

budget zal dus niet direct uitgekeerd worden maar beschikbaar gesteld worden indien er een 

juridisch meningsverschil ontstaat en SHS zich op dit punt wil laten adviseren.  

 

 

 

 

 

 

 


