
Notulen stichtingsvergadering 18 juli 2014 

Aanwezig zijn:  

Duco Reuter – Hofdijk 
Daniel de Leeuw – De Kerk 
Mark-Jan Versluis – Coolhaven 
George Schuddebeurs – Cite 
Jelle de Waard – De Snor  
Ronald van Ommen – Piramide 
Burak Kurt  
Jai’rus Barry – Boezemsingel 
Romana Walters – De Snor 
Christian Veldhuijzen – De Snor 
Amber Mechelse – D’Blauwe Molen  
Nienke Strijks 
Vincent de Leeuw 
Ralf Stammen – De Kerk 

De vergadering start om 20:00 uur.  

Er wordt geen bezwaar gemaakt tegen het benoemen van de voorzitter en de secretaris. Deze taken 
zullen uitgevoerd worden door respectievelijk Duco Reuter en Michelle de Vries. De agenda wordt 
vastgesteld zoals voorgesteld. 

1. Notulen vorige stichtingsvergadering 

De notulen van 10 oktober 2013 worden ongewijzigd vastgesteld. 

2. Jaarverslag 2013  

Het woord wordt gegeven aan de penningmeester George Schuddebeurs. Hij geeft een toelichting op 
de stukken. Het is een hectisch jaar geweest. Een gedeelte van het bezit is verkocht. In dat kader is 
gesproken voor de gemeenteraad en zijn gesprekken gevoerd in Den Haag. Alles staat in het 
jaarverslag. De zaken denderen voort.  

Financiële highlights: er is in het kader van de verkoop aan SSH een advies uitgebracht waarvoor 
extra geld is ontvangen. Er was dus iets meer budget. In 2012 was er een rechtszaak. In 2013 werd 
daar een uitspraak over gedaan en die zaak verloor de SHS. Daarom moest SHS de kosten betalen. De 
afspraak die destijds met de panden is gemaakt, die geld hebben gestort naar de SHS ten behoeve 
van het voeren van de rechtszaak, is dat dit bedrag een schenking zou worden indien SHS zou 
verliezen. Zou de SHS winnen, dan zou het geld terug gaan naar de panden. Daar is helaas geen 
sprake van.   

Gevraagd wordt waar de resultatenrekening is? De penningmeester geeft aan dat de inkomsten zijn 
opgenomen. Gevraagd wordt naar de verlies- en winstrekening. De penningmeester geeft aan dat dit 
ontbreekt omdat financiering vanuit Vestia komt. Officieel is er een begin- en eindsaldo. Dit jaar 
hebben we 23.000 euro gehad. Er stond nog 2.000 euro op de bank. Aan het einde van het jaar was 
er geen budget meer. Winst- en verliesrekening wordt alsnog geconstrueerd en toegevoegd. 
Toelichting daarop door penningmeester: vorig jaar kosten versus begroting. Inkomsten zien eigenlijk 
alleen op Vestia inkomsten.  



Totale inkomsten waren 23.021. Kosten gespecificeerd op pagina zes van jaarverslag. Totaal: 25.014. 
Eindtotaal: -1.993.  

Toelichting wordt gevraagd op de post dubieuze debiteuren. De penningmeester geeft aan dat dit de 
rechtszaak betreft. Begin 2013 was nog niet duidelijk of die gewonnen zou worden. Voorziening 
bestaat uit drie delen: pand, bestuursvergoeding en reguliere storting van Vestia. Dat staat onder dit 
kopje uitgesplitst. Het betreft het bedrag dat niet betaald had hoeven worden als we hadden 
gewonnen. Daar staat de financiering tegenover: SHS, voorziening gevormd door de panden. Door 
het verlies van de rechtszaak zijn alle drie die potjes leeg. Bovenste voorziening is gevormd door het 
bestuur, daaronder door panden. Maar er is ook nog een banksaldo. SHS wist niet wat de 
kostenveroordeling zou zijn.  

Ralf geeft aan dat er geen beeld is van wat er gebeurd is. Vraagt of kasco wel een winst- en verlies 
heeft gezien. Er wordt aangegeven dat er een complete verantwoording is gegeven en dat alle 
bonnen getoond zijn en doorgelopen zijn.  De kosten van het advies van de verkoop aan SSH zijn 
genomen in 2012. Als de rechtszaak was gewonnen waren de posten vrijgevallen. Voor het overzicht 
heeft de penningmeester laten zien hoeveel de panden in hebben gebracht en waar die terug te zien 
zijn. Dat is de reden waarom het zo staat verantwoord.  

Ralf geeft aan dat het praktisch was geweest als de winst- en verliesrekening gewoon opgenomen 
was en de toelichting uitgebreider was. Ralf geeft verder aan dat er drie posten specifiek opvallen. 
Bestuursvergoeding is daar een van. Vergaderkosten zijn stuk hoger doordat er veel meer vergaderd 
is.  

De vergadering gaat over tot de vaststelling van het jaarverslag 2013. 

Jaarverslag 2013 wordt vastgesteld en daarmee is tevens bestuur gedechargeerd.   

3. Decharge kasco 2013 en aanstellen kasco 

Geen bezwaar tegen decharge. Kasco gedechargeerd.  

4. Benoeming kasco 2014 

De Piramide en Hofdijk. Jáirus als reserve. Kascommissie wordt door de vergadering benoemd.  

5. Beleidsplan 2014 

Daniel ligt beleidsplan toe. Geen vragen. 

Onderhouds- en klachtenbeleid. Vraag was alle klachten door te geven opdat er een rapportage 
gedraaid zou kunnen worden. Beheersstructuur wordt steeds meer buiten spel gezet. Is het gevoel. 
Wordt dit gedeeld door de rest van de vergadering? Amber geeft aan wel bij reparatieverzoeken 
maar dat hangt ook samen met het callcenter wat nu voor Vestia breed is. Pand bestaat niet meer 
geeft Vincent aan.  

Jelle geeft aan dat als het idee leeft dat de afspraken die er zijn niet nageleefd worden.   

Beleidswijziging: alle mensen die zich aanmelden als eerste jaar. Wordt niet goed gecontroleerd.   

Beleidsplan verder geen vragen.  



 

6. Wvttk 

Decharge is expliciet uitgesproken door de vergadering aan het bestuur. Decharge aan het bestuur is 
verleend.  

7. Rondvraag 

Geen vragen.  

Vergadering gesloten 21:58 uur 

 

  



Notulen stichtingsvergadering 18 juli 2014 – Deel II 

Aanwezig zijn:  

Duco Reuter – Hofdijk 
Daniel de Leeuw – De Kerk 
Mark-Jan Versluis – Coolhaven 
George Schuddebeurs – Cite 
Jelle de Waard – De Snor  
Ronald van Ommen – Piramide 
Burak Kurt  
Jai’rus Barry – Boezemsingel 
Romana Walters – De Snor 
Christian Veldhuijzen – De Snor 
Amber Mechelse – D’Blauwe Molen  
Nienke Strijks 
Vincent de Leeuw 
Ralf Stammen – De Kerk 

1. Stukken en mededelingen 

Geen stukken en mededelingen 

2.  Juridische casus  

Streefhuurbeleid: tijdens fusie heeft SHS afgesproken dat streefhuurbeleid inflatievolgend zou 
blijven. Nu heeft Vestia in februari aangegeven van die afspraken af te willen zien: inflatie met 
daarbij 2%. SHS oneens: kamers worden veel duurder. SHS vond afspraken van de fusie destijds 
bindend. De toestemming voor de fusie was nodig om toestemming te krijgen van de minister om te 
fuseren. Die heeft de SHS gegeven onder voorbehoud van het inflatievolgende huurbeleid. Dat heeft 
SHS ook te kennen gegeven aan Vestia. Daar heeft Vestia geen gevolgen aan verbonden. Daarom 
heeft SHS juridisch advies ingewonnen. Onbepaalde tijd is nooit onbepaalde tijd was de strekking van 
dat advies. Er moet een redelijke termijn voor aanpassingen worden geboden. SHS denkt dat ze een 
zaak heeft maar de uitkomst is onzeker. Er is wel wat geld mee gemoeid. Dat is geld wat er 
momenteel niet is. De vraag is: stel dat het geld er is: gaan we dan de rechtszaak voeren. Deze vraag 
wordt gesteld tevens in relatie tot inventaris.  

Chris geeft aan dat inventaris eigenlijk al gewonnen is.  

Jelle geeft aan dat inventaris niet bij iedereen bekend is. Is het fonds waaruit inventaris wordt 
betaald. Huurders betalen daar voor. Is voor zelfstandige en onzelfstandige panden maar niet alle 
zelfstandige panden voeren het inventarisfonds. Alle vloerbedekking in een pand valt hier overigens 
onder. Ralf zijn wooncommissie is daarvoor naar de huurcommissie gestapt. Vestia heeft 
fondsvorming betwist. In 2011 lag er vrij complete uitspraak voor het doorberekenen. Toen is het vrij 
lang stil geweest. Op enig moment heeft SHS aangedrongen op het afrekenen van het fonds conform 
de uitspraak van de rechter. Afgesproken was dat wat er bij de Kerk uit zou komen, Vestia zou zorgen 
dat alles wordt verrekend. Eigenlijk moet 17 jaar administratie opnieuw worden gedaan. 
Afgesproken is dat met zijn allen te doen. Nieuwe projectleider kreeg zijn opdracht van Vestia in 
tegenstelling tot eerdere afspraken. Schatting is dat er 3 tot 4 miljoen terug moet. Vestia zegt dat er 
te weinig in het potje zit. En wil dus niet afrekenen. Daarnaast wil Vestia maar 30% teruggeven. Maar 
dat is geen structurele oplossing.  



De rechter heeft over het inventaris er een duidelijke uitspraak gedaan. Vestia wil echter niet 
afrekenen conform die uitspraak. Dit in tegenstelling tot de afspraken die zijn gemaakt en die ook 
vastliggen.  

Al met al liggen er twee juridische vraagstukken voor, namelijk dus die van het inventarisfonds en het 
inflatievolgend huurbeleid. Beide zaken gaat veel geld mee gemoeid. Kansen en belangen voor beide 
zaken zijn voor de vergadering uiteen gezet. Welke zaak verdient de voorkeur op tijd en energie aan 
te besteden? Daar komt bij dat Vestia niet de pm-post van de SHS vrij wil geven. 

Vraag is of de zaak van het streefhuurbeleid individueel gevoerd zou kunnen worden? Daniel geeft 
aan dat dat lastig is. Kosten wegen niet op tegen de baten. Pro deo is een oplossing. In dat kader 
moet de publiciteit dan worden opgezocht.  

Chris geeft aan dat het inventarisfonds te winnen moet zijn. Uitspraak is er al voor een groot deel. 
Mocht Vestia geen geld daarvoor vrij geven, denkt hij dat gebouwen dat geld op kunnen brengen. 
Dat komt later natuurlijk ook terug naar de gebouwen. Geld van de panden wordt door de huurders 
betaald. Als je een dergelijke zaak wint, gaat er veel meer terug naar de bewoners.  

Piramide: Stadswonen heeft het nu wel op orde? Het bestuur van de SHS geeft aan dat dat niet het 
geval is. Want daarvoor moet op orde zijn wat wanneer geplaatst is. Als er geen rechtszaak gevoerd 
wordt, doen ze het dan nog steeds op dezelfde manier? Dat kan, aldus het bestuur. Vestia kan ook 
zeggen dat het dan afgeschaft wordt. Welk percentage van de panden doet mee als je geld ophaalt 
voor het voeren van deze rechtszaak? Jelle geeft aan dat uitgangspunt moet zijn dat iedereen mee 
doet. Moet niet weer op de schouders van meeste betrokken panden terecht komen.  

Zijn er alternatieven? Heeft het bijvoorbeeld zin om te dreigen? Ja, geeft Jelle aan. 

Heeft het zin om beide te voeren? Daniel geeft aan dat het geen goed idee is omdat het beide 
belangrijke zaken zijn.  

Voorbeeld van Boezemsingel: inventaris moet alles voor gegeven worden. Streefhuurbeleid: andere 
middelen zoeken. Voor wat betreft bedrag: moeten bij bewoners gaan vragen. Jai’rus geeft aan wel 
in een werkgroep willen te gaan zitten om gebouwen te benaderen.  

Christian vraagt of we kunnen zeggen dat we eerst voor inventaris gaan? De vergadering gaat over 
tot stemming. 

1 voor beide tegelijk ‘ 

7 voor alleen inventarisfonds.  

1 onthouden van stemming.  

Daarnaast is de vraag of een ieder bereid om met zijn wooncommissie te overleggen of er indien dat 
nodig is financiële middelen vrijgemaakt kunnen worden? 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  

Juridische casussen zijn afgesloten.  

Schorsing tien minuten 



Vergadering wordt hervat om 21:30 

Ralf: opmerking over inventaris. Groep bewoners kan ook gevraagd worden voor te leggen aan de 
huurcommissie over twee jaar. Jelle reageert: kunnen we tot 30 juli volgend jaar doen. Heeft niet de 
voorkeur maar kan wel overwogen worden.  

Geen vragen voor de rondvraag. 21:41 uur vergadering gesloten.  

 


