Aan alle bewonerscommissies

Amsterdam, 4 maart 2019
Beste leden,
Hierbij ontvangt u de agenda en de stukken voor de algemene ledenvergadering van
Huurgenoot. De vergadering heeft plaats op:

Maandag 18 maart 2018
19.30 uur
Locatie: Oranjekerk
Van Ostadestraat 151,
1073 TK Amsterdam,
De agenda en stukken vindt u in de bijlagen.
Zoals gebruikelijk is er voor de aanwezigen een presentievergoeding. Deze kan uitsluitend
overgemaakt worden als uw IBAN-rekeningnummer bij ons bekend is. Op de presentielijst
dient u uw rekeningnummer te vermelden.
In de bijlagen vind u ook een formulier waarop u de gegevens van uw bewonerscommissie
kunt invullen. Wilt u dit doen en het formulier meenemen? Als u verhinderd bent
aankomende vergadering, stuur het formulier dan per post of per mail naar ons terug.
Huurgenoot heeft dan weer een bijgewerkt ledenbestand.
Wij hopen u allen te zien op 18 maart a.s.

Met vriendelijke groet,
Chris Vonk
Secretaris

Routebeschrijving naar de oranjekerk
De Oranjekerk ligt in de Pijp en is goed bereikbaar met openbaar vervoer.
Op bijgaand kaartje kunt u zien waar de kerk ligt en hoe u er kunt komen:

Met het openbaar vervoer vanaf Amsterdam Centraal (ongeveer 20-30 minuten)
Noord-Zuidlijn (metro 52)
richting Zuid, uitstappen halte 'De Pijp'. Kruispunt oversteken, de Ceintuurbaan naar links blijven
volgen, en bij de eerste straat gaat u naar rechts (op de hoek zit fietsenwinkel 'De Stadsfiets').
Tram 4 richting Station RAI, uitstappen halte 'Ceintuurbaan'. Dat is de grote weg naar rechts. Neem
na het Sarphatipark de eerste weg links.
Met het openbaar vervoer vanaf Amsterdam Zuid (ongeveer 15-25 minuten)
Noord-Zuidlijn (metro 52) richting Zuid, uitstappen halte 'De Pijp'. Kruispunt oversteken, de
Ceintuurbaan naar links blijven volgen, en bij de eerste straat gaat u naar rechts (op de hoek zit
fietsenwinkel 'De Stadsfiets').
Met de auto tot vlakbij de kerk:
Neem op de A10 de afslag S109 en volg de borden Oud-Zuid. Je passeert aan je linkerhand de
beursgebouwen van de RAI. Blijf rechtdoor rijden en ga met de bocht mee naar rechts. Sla naar
rechts af op de Scheldestraat. Blijf die alsmaar rechtdoor volgen tot je op de Ceintuurbaan bent (dat
is bij de tweede kruising met stoplichten vanaf het moment dat je de Scheldestraat bent ingereden).
Sla daar rechtsaf. Parkeer je auto direct als je op de Ceintuurbaan bent, in de buurt van het
Sarphatipark (gratis op zondagen). Sla rechtsaf op de Tweede Van der Helststraat.
Met de auto en het OV:
U kunt vanaf P+R RAI (Europaplein) tramlijn 4 nemen en uitstappen bij de Ceintuurbaan.

Algemene ledenvergadering van 18 maart 2019
Agenda
1. Opening (19.30 uur)
2. Verslag van de Algemene ledenvergadering van november 2018
Ter vaststelling (zie bijlage)
3. Mededelingen
4. Afscheid van André Kroon
André Kroon, vanaf het ontstaan van Huurgenoot voorzitter, heeft besloten zich niet
meer verkiesbaar te stellen. Hij treedt terug als bestuurslid.
5. Herbenoemen Hans Schouten
Hans treedt volgens het rooster af en wil nog een termijn door. Wil de
ledenvergadering hem herbenoemen?
6. Voorstellen kandidaat-bestuursleden
Er hebben zich twee mensen aangemeld als bestuurslid voor Huurgenoot. Zij lopen nu
een klein jaar stage en stellen zich aan u voor.
7. Jaarstukken 2018
Inhoudelijk Jaarverslag
Financieel jaarverslag
PAUZE (ca. 20.30 uur)
8. De leden van de ombudsman stellen zich voor
Stadgenoot heeft geen klachten of geschillencommissie maar een ombudsman die die
functie vervult. De ombudsman is een commissie die bestaat uit drie leden en twee
plaatsvervangend leden. Zowel Huurgenoot als Stadgenoot draagt een lid en een
plaatsvervangend lid voor. De leden op voordracht van Huurgenoot willen u graag
vertellen over hoe zij invulling geven aan de functie van ombudsman.
9. Huurverhoging 2019
Ook dit jaar heeft Huurgenoot weer gesprekken gevoerd met Stadgenoot over de
jaarlijkse wijziging van de huurprijzen. Dit jaar heeft Huurgenoot ook de leden
uitgenodigd om mee te praten over de voorstellen van Stadgenoot. Daar is een advies
uitgekomen. U krijgt een toelichting op dit advies en uiteraard de gelegenheid tot
vragen stellen.
10. Rondvraag
Sluiting om 21.30 uur.
Huurgenoot, Nieuwezijds Voorburgwal 32 1012 RZ Amsterdam, 06-31674563 email: info@huurgenoot.nl

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurgenoot
datum:

5 november 2018

aantal vertegenwoordigde bewonerscommissies: 35 (zie presentielijst)
Namens het bestuur van Huurgenoot:
André Kroon (voorzitter), Mario Chaves, Joke Elbers, Carlos Markiet, Nyamad Moenna, Hans
Schouten, Boudewijn Ruckert, Erwin Vleerlaag, Chris Vonk
Namens !WOON: Justus Jonkman (verslag)
Afwezig met bericht:
Robert Bleeker en Willy de Looper (Stadgenoot), BC Slufter, BC Complex 5, dhr. Krijthe (BV
Bastion), Joop Stelwagen en H.G.M Groothuis (BC Schimmelstede) en Wim Ringe (bestuur
Huurgenoot).
1. Opening en vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.
vraag: Kan er een andere naam komen dan FAH?
antw.: Dat is lastig, omdat deze naam al in gebruik is.
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2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2018
109: Met te weinig sociale huurwoningen wordt minder dan 35% bedoeld. Dit zal in het verslag worden verduidelijkt.
vraag: Wordt er dan niet meer verkocht?
antw.: Er kan dan nog wel verkocht worden, maar wel veel minder.
Het verslag wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van
vraag: De gesprekken over het huurbeleid begonnen vorig jaar al in november (regel 130).
Is dat dit jaar ook zo? En worden de opmerkingen van vorig jaar meegenomen?
antw.: Het onderwerp staat op de agenda. Bij de mededelingen zal een oproep worden
gedaan om mee te denken.
vraag: In regel 183 wordt gesteld dat er schuldsanering nodig is. Hoe groot is die schuld?
antw.: Dat is op te zoeken, maar waar het om gaat is dat het verschil tussen de schuld en
de balans te groot is. Er is geen sprake meer van verscherpt toezicht, maar Stadgenoot
mag niet afwijken van de regels van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
vraag: Wat gebeurt er dan met de winst?
antw.: Die wordt gebruikt om te investeren.
3. Mededelingen
• Er komt een werkgroep huurbeleid. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor in de pauze bij het bestuur aanmelden.
• Stadgenoot heeft het aantal gebieden teruggebracht van 6 naar 3. Nog niet alle vacatures gebiedsbeheer zijn ingevuld. Het is de verwachting dat de definitieve indeling vanaf 1
januari 2019 bekend zal worden gemaakt.
• Op 11 november is het bewonerscafé over duurzaamheid in de Meevaart in Oost.
• Op 14 november is er een bijeenkomst over aanpassingen ten behoeve van ouderen in
het gebouw van !WOON in de 1e Helmersstraat. Het begint om 19:00 uur.
vraag: Is er sprake van een leegloop van medewerkers van Stadgenoot? Er zijn overal tijdelijke medewerkers.
antw.: De tijdelijke medewerkers vullen de lege plekken op tot die per 1 januari definitief
zullen zijn ingevuld.
vraag: Waarom heb ik geen uitnodiging gekregen?
antw.: Aan iedereen die op de verzendlijst staat is een uitnodiging verstuurd. Wijzigingen in
de samenstelling van de bewonerscommissie kunnen aan Justus worden doorgegeven via
info@huurgenoot.nl.
Verslag van de ALV van de Vereniging Huurgenoot van 5 november 2018

1

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

4. Werkplan en begroting 2019
Werkplan 2019
vraag: Moet duurzaamheid niet genoemd worden bij de gekozen thema’s voor 2019?
antw.: Er wordt gesteld dat uit de peiling gebleken is dat duurzaamheid het belangrijkste
thema is en dat Huurgenoot daar rekening mee houdt.
vraag: Wat wordt er bedoeld met de tweede zin van het werkplan?
antw.: Er wordt bedoeld dat Huurgenoot ook de belangen van woningzoekenden behartigt.
De zin is krom geformuleerd en zal worden aangepast.
vraag: Kunnen de doelen concreter worden geformuleerd?
antw.: Dat zal het bestuur doen.
vraag: Bij het stedelijk overleg staat dat het bestuur een beroep zal doen op de bewonerscommissies om input te leveren. Hoe gaat het bestuur dat doen? De HA doet dat niet meer.
antw.: De gezamenlijke koepels richten een nieuwe organisatie op, die met de gemeente en
de corporaties gaat onderhandelen. Er moet nog invulling worden gegeven aan de wijze
waarop er input opgehaald zal worden. De HA haalde te weinig op wat er in de stad leeft.
Het bestuur kan niet anders dan een beroep doen op de bewonerscommissies met het verzoek om informatie door te geven. Die inbreng is van groot belang.
Henk van Veen verzoekt om de lopende afspraken in een sociaal plan te verankeren.
vraag: Bij de overleggen met Stadgenoot wordt gesproken over het verhuisproces en het
bewonerspanel. Wat wordt daarmee bedoeld?
antw.: Het verhuisproces verloopt niet soepel waardoor er onder andere woningen te lang
leeg staan. Huurgenoot bespreekt met Stadgenoot hoe het proces soepeler kan verlopen.
Bij het bewonerspanel worden huurders gevraagd om enquêtes in te vullen. Huurgenoot is
betrokken bij de opzet en de keuze van de onderwerpen. Stadgenoot wil weten wat er leeft
bij de huurders.
vraag: Hoe kan de bewonerscommissie aangeven wat er leeft bij de huurders als de commissie vanwege de privacywet niet eens meer weet wie de huurders zijn?
antw.: Dat is een ander probleem. Het bestuur hecht belang aan de signalen uit de bewonerscommissies.
Het werkplan wordt vastgesteld
Begroting 2019
vraag: Waaruit bestaan de kosten voor de adviseur?
antw.: Die bestaan niet alleen uit het salaris van Ria Heldens en haar collega’s maar ook uit
onder meer het gebruik van het kantoor.
vraag: De website wordt volgend jaar begroot op € 10.000. Dat is meer dan je zou verwachten ook omdat Nienke dit zou gaan doen.
antw.: Nienke doet alleen het onderhoud. Het gaat om het opzetten van de website. Daar
moet nog veel aan gebeuren mede vanwege de overgang naar een nieuwe websitebouwer.
vraag: Wat zijn de kosten voor de Woonbond?
antw.: Dat is de contributie die bestaat uit een bedrag per woning van Stadgenoot.
vraag: Zijn er geen inkomsten?
antw.: Nee. Alles wordt betaald door Stadgenoot.
vraag: Waar is projectondersteuning voor?
antw.: Bij sloop/nieuwbouw en renovatie kunnen de bewoners of de bewonerscommissie
ondersteuning krijgen. !WOON heeft daar specialisten voor. Het is vooraf niet goed in te
schatten hoeveel daarvoor nodig is. Om die reden wordt er altijd aan de hoge kant begroot.
De begroting wordt vastgesteld.
5. Taakverdeling in het bestuur
In het voorjaar nemen we afscheid van André Kroon. Erwin Vleerlaag zal hem opvolgen als
voorzitter. Carlos Markiet wordt de nieuwe penningmeester.

95

6. Privacyreglement
In artikel 1 moet de definitie van Stadgenoot aangepast worden. Het is een stichting.
De beheerder van het adressensysteem is Justus Jonkman. Hij maakt daarvoor gebruik van
het computersysteem van !WOON, dat beveiligd is. De website hoeft niet beveiligd te zijn.
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Het privacyreglement wordt vastgesteld.
7. Introductie Federatie van Amsterdamse Huurderskoepels (FAH)
Herman Leisink adviseert de koepels bij de oprichting van de FAH, het samenwerkingsverband van 6 Amsterdamse koepels. Aan de ene kant is dat makkelijk, omdat ze alle 6 op
elkaar lijken. Aan de andere kant is dat ook moeilijk, omdat iedereen zichzelf de beste
vindt.
De koepels zijn HYA (Ymere), Arcade (De Key), HBVA de Alliantie (de Alliantie), Huurgenoot
(Stadgenoot), Bewonersraad Rochdale (Rochdale) en HBO Argus (Eigen Haard). Duwoners
(DUO) staat er niet bij. De studenten zijn minder betrokken bij de prestatieafspraken. Zij
staan wel positief ten aanzien van het initiatief.
Met het wegvallen van de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) valt er een centraal orgaan
weg dat opkomt voor de belangen van huurders. De beschikbaarheid van voldoende huurwoningen staat onder druk. Dat is niets nieuws, maar als het geld de almacht krijgt verdwijnt de plek voor sociale huurders in Amsterdam. De FAH moet de taak van de HA overnemen. Je kunt niet met 6 organisaties aan de tafel gaan zitten met de gemeente en de
Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). Je wilt de taken verdelen.
In die gesprekken wil je een constructieve partner zijn. Af en toe is er misschien een relletje
nodig, maar je bereikt meer met goed overleg.
De visie van de FAH is een stad met voor huurders:
• een ruim en gevarieerd woningaanbod;
• prettig wonen in prettige wijken;
• betaalbare en duurzame woningen; en
• huurvormen op maat.
Bij huurvormen op maat kun je bijvoorbeeld denken aan levensloopbestendige woningen of
friendscontracten.
Er zijn nog wel meer onderwerpen te benoemen en aan allemaal zitten wel haken en ogen.
Volgens de Woningwet moeten er elk jaar prestatieafspraken gemaakt worden. De gemeente maakt een visie en de corporaties doen daarop een bod. De huurders praten mee over de
afspraken.
De deelnemers aan de FAH tekenen een aansluitoverkomst, die bestaat uit de statuten en
reglementen. Het bestuur bestaat uit 2 leden per koepel. Elke koepel heeft 1 stem. Er wordt
besloten bij consensus, dat wil zeggen dat iedereen met een besluit dient in te stemmen.
Door het jaar heen zullen er ook bijeenkomsten van deskundigen zijn om ideeën en kennis
te delen. Vanuit het bestuur wordt er een dagelijks bestuur gevormd. Er komt een klein
werkapparaat met iemand voor advies en coördinatie, iemand voor het secretariaat en iemand voor de communicatie. Er moet huisvesting komen voor de professionals en een vergaderzaal voor het bestuur. De FAH wordt gefinancierd door subsidie van de gemeente en
de corporaties.
Het heeft ongeveer 4 maanden geduurd om de statuten en reglementen op te stellen. Namens Huurgenoot hebben André Kroon en Chris Vonk aan de gesprekken meegedaan. Aanstaande donderdag is er een afspraak bij de notaris.
vraag: Is er al een dagelijks bestuur?
antw.: Nee, maar dat is op dit moment nog niet nodig. André en Chris zullen tekenen namens Huurgenoot.
vraag: Vindt Stadgenoot het niet te veel worden?
antw.: Nee, integendeel. Stadgenoot wil graag dat de FAH er komt. Voor Stadgenoot gaat
het ook niet om zoveel geld.
vraag: Bestaat er in andere steden ook een federatie van koepels?
antw.: In Utrecht bestaat 030/huren. Ook in andere steden zijn er vormen van samenwerking. Door de prestatieafspraken is er meer behoefte aan de bundeling van krachten.
vraag: Is AirB&B een punt van overleg?
antw.: Dat is nu een punt van de Gemeenteraad. In de toekomst kan daar ook iets over
worden opgenomen in de prestatieafspraken.
vraag: Waarom doen VvE’s niet mee?
antw.: De VvE’s hebben een eigen vereniging. Bovendien gaan de prestatieafspraken alleen
over sociale huurwoningen.
De ALV stemt in met de aansluiting van Huurgenoot bij de FAH.
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8. Rondvraag
vraag: Mogen campuscontracten meedoen met het bewonersonderzoek en straks bij het
vervolgonderzoek?
antw.: De Kaderafspraken zijn daar niet duidelijk over. Het bestuur zal het probleem meenemen in de gesprekken over de nieuwe Kaderafspraken en het overleg met Stadgenoot.
vraag: Kan het verslag van de ALV eerder worden verstuurd?
antw.: Dat is door het bestuur toegezegd. Door omstandigheden is het de vorige keer niet
gelukt. De presentatie van Herman Leisink zal met het verslag worden meegezonden.
vraag: Is het bestuur ermee bekend dat Stadgenoot de kijktuin weer in de servicekosten wil
opnemen?
antw.: Het bestuur zal dit met de vragensteller bespreken.
opm.: Bij een renovatieproject besteedt Stadgenoot de communicatie uit aan de aannemer.
Deze heeft belang bij het doorgaan van het project en zal “nee”-zeggers willen overhalen
om toch “ja” te zeggen. Bovendien is het principieel onjuist. De huurder heeft een relatie
met Stadgenoot en niet met een aannemer.
Dit komt bij meerdere projecten voor.
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Advies Huurgenoot aan Stadgenoot
Huurverhoging 2019
Huurgenoot en Stadgenoot hebben, evenals voorgaande jaren, veel en indringend met elkaar
gesproken over de huurverhoging voor dit jaar. Er zijn scenario’s bedacht en nagerekend en er is
geprobeerd inzicht te geven in de financiële positie en rekenwijze van Stadgenoot. Huurgenoot stelt
de getoonde openheid op prijs.
Helaas was er vanaf het begin duidelijk dat Stadgenoot de volledige huursom wil benutten omdat dit
het enige scenario is waarbij Stadgenoot haar cijfers in het groen krijgt.
Daarom heeft Huurgenoot dit advies in twee delen geknipt. Het eerste deel gaat over de
beleidskeuzes van Stadgenoot die ten grondslag liggen aan het voorstel tot huurverhoging.
Het tweede deel gaat over de huurverhoging zelf. Tot slot een samenvatting van het advies.

Beleidskeuzes
Stadgenoot heeft ervoor gekozen om de beschikbaarheid van woningen op de eerste plaats te
stellen. Daarna betaalbaarheid en dan duurzaamheid.
Echter uit de gesprekken, de stukken en bijvoorbeeld het meerjarenplan blijkt dat de betaalbaarheid
steeds sluitpost is.
De argumenten voor de boven inflatoire huurverhoging zijn als volgt:
• Er wordt door de overheid een groot beslag gelegd op de middelen via de verhuurdersheffing en
de vennootschapsbelasting.
• Er is meer geld nodig voor onderhoud van de bestaande voorraad. Daarnaast ligt er een grote
opgave voor verduurzaming.
Belastingen voor corporaties
De verhuurdersheffing en vennootschapsbelasting aan corporaties worden door deze argumentatie
een verborgen belasting voor huurders van sociale huurwoningen.
De duurzaamheidsopgave
Aedes en de corporaties stellen dat de huurders niet financieel mogen opdraaien voor de
verduurzamingsopgave. Door de verduurzaming van woningen te financieren uit de huurverhoging
gebeurt dat wel en haalt Stadgenoot dit argument effectief onderuit. De huurders betalen wel
huurverhoging, krijgen daar geen lagere energierekening voor terug (integendeel) en de facto stijgen
de woonlasten voor de meeste huurders.
Huurgenoot heeft, in samenspraak met de bewonerscommissies, vastgesteld dat betaalbaarheid
voorop moet staan. Het Nibud geeft aan dat 53% van de huurders moeite heeft om rond te komen.
Dat is een substantieel deel van de huurders. De portemonnee van de huurders is bijna leeg. Ook dit
jaar stijgen de vaste lasten gemiddeld bijna 2 keer zo veel als de inkomens van de huurders. De huur
van de grootste groep huurders in de sociale huur gaat minimaal met €10 omhoog en de
energiekosten met bijna €30 in de maand. De inkomens stijgen gemiddeld slechts €35 per maand.
Dan zijn de stijging van de BTW en de zorgverzekeringen niet meegerekend.
Meer woningen en duurzamer woningen zijn alleen prettig als we die kunnen betalen. Dat betekent
dat er eerst gekeken moet worden hoe de huur laag gehouden kan worden, dan pas naar andere
opgaven en wensen.
Ook in het middensegment stapelen de problemen zich op. Daar hebben huurders met een
bescheiden inkomen een huur van gemiddeld bijna € 900,-. Dit is voor een huishouden met een
inkomen van modaal tot 1,5 keer modaal vrijwel niet meer op te brengen. Deze doelgroep is door de
inkomensgrens voor toewijzing van sociale huur behoorlijk in de kou gezet. Ook bij de sociale
huurders wordt het middensegment bepaald door wat de woning op de vrije markt kan opbrengen in
plaats van te kijken naar de behoefte op de woningmarkt. Nog steeds wordt er gestreefd naar een
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deel dure vrije sector woningen binnen het bezit. Daar is in Amsterdam al ruim aanbod voor in de
particuliere sector. Corporaties zouden deze woningen moeten aanbieden voor een betaalbare prijs
voor de doelgroep.
De doelgroep met lage middeninkomens heeft ook niet meer het geld om hoge huurverhoging te
kunnen opvangen. Zij dienen daartegen ook beschermd te worden.
Huurgenoot adviseert om andere keuzes te maken en de nadruk echt te leggen op betaalbaarheid
en niet op andere, ook noodzakelijke, investeringen zolang er een zo groot deel van het budget
door de overheid wordt afgeroomd.
Huurgenoot adviseert om het beleid in de sociale sector zo aan te passen dat huurbevriezing in
2019 mogelijk wordt waarna op termijn inflatievolgend huurbeleid kan worden gevolgd.
In het middensegment dient ook een rem te komen op de huurstijging. Een stijging van deze huren
met maximaal inflatie is al een behoorlijke stijging voor deze huurders.

Het voorstel voor huurverhoging
Huurgenoot stelt vast dat de beleidskeuzes al eerder zijn gemaakt. Huurgenoot heeft binnen
dat perspectief naar de ruimte gekeken die er is om de huurders tegen huurstijgingen te
beschermen.
Huurgenoot staat in principe achter de methodiek van de staffels, zoals ook in de
gesprekken is gemeld. De lasten worden gelijkelijk verdeeld. Helaas is ondanks deze
verdeling de portemonnee van de huurders toch echt uitgeput.
Voor de groep in de sociale huur maar met een inkomen boven 42.436 voorziet Huurgenoot
betaalbaarheidsproblemen. Veel onderzoek heeft al aangetoond dat voor een groot deel van de
huurders met een middeninkomen de huur onbetaalbaar wordt. Deze huurders hebben in de
afgelopen 5 jaar een huurverhoging moeten betalen van in totaal 27,5%. Dat is ruim een kwart van
de aanvangshuur erbij, het scheefwonen is er dan wel vanaf. Daar zou een lagere huurverhoging van
toepassing moeten kunnen zijn.
De huurders met een laag middeninkomen en de niet echt lage huur van € 600,- krijgen toch 5,6%
huurverhoging. De huurverhoging komt uit op € 33,60 per maand. Daarnaast is er de verhoging van
de energierekening van gemiddeld € 28 euro per maand. Voor deze groep stijgen de woonlasten met
minimaal € 60,- per maand.
Ook in de vrije sector zijn de percentages hoog. Huurgenoot maakt zich zorgen over de groep lage
middeninkomens. Uit verschillende onderzoeken (met name Nibud) blijkt dat juist in deze groep een
huur boven de liberalisatiegrens al te hoog is. Als dan alle midden huren door kunnen stijgen naar
een huur net boven €1.000,- kan deze groep niet in die woning blijven wonen.
Ook in het middensegment moet er goed gekeken worden naar wat betaalbaar is voor de doelgroep,
het segment moet bereikbaar blijven.
Uiteindelijk is Huurgenoot tot de conclusie gekomen dat betaalbaarheid voor Huurgenoot en de
bewonerscommissies het belangrijkst is. Wij denken dat bij het huidige beleid de kloof tussen “arm
en rijk” steeds groter wordt. Wij zien een harde opstelling lijn naar de overheid als een zeer
belangrijke oplossing voor het probleem. Intussen is een gematigd huurbeleid de enige oplossing om
Amsterdam betaalbaar te houden voor de Amsterdammer.
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Samenvattend
•
•
•
•
•

Huurgenoot adviseert negatief op het huidige voorstel tot huurverhoging.
Huurgenoot stelt voor om de huren in de sociale huur vanaf dit jaar te bevriezen en te bekijken
of er op termijn ruimte is om over te gaan naar een inflatievolgend huurbeleid.
Voor het middensegment ziet Huurgenoot bij de huurders slechts ruimte voor een
huurverhoging van maximaal inflatie.
Huurgenoot vindt dat uitgaven met betrekking tot duurzaamheid en nieuwbouw moeten
wachten totdat de verhuurdersheffing is afgeschaft en de vennootschapsbelasting is gematigd.
Huurgenoot vindt dat de corporaties een hardere lijn moeten volgen richting de overheid
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Algemene ledenvergaderingen
In 2018 heeft Huurgenoot twee maal een Algemene Ledenvergadering gehouden.
Op 19 maart had de eerste vergadering plaats in CASA, nabij het Amstelstation. Volgens de agenda
van deze vergadering heeft de ALV kennis gemaakt met de Woonbond. Erwin Vleerlaag is voor een
nieuwe termijn als bestuurslid benoemd en Riwka Cohen is teruggetreden als bestuurslid in verband
met haar gezondheid. Het jaarverslag over 2017 is goedgekeurd
Daarnaast had er een levendige discussie plaats over het advies over het huurbeleidsplan 2018. De
Woonbond had kort voor deze bijeenkomst gepubliceerd dat de corporaties winst maken op de
exploitatie van de woningen. Daarom zou de huurverhoging kunnen worden vastgesteld op inflatie of
zelfs helemaal achterwege kunnen blijven. Huurgenoot had met Stadgenoot een huurverhoging op
gemiddeld inflatie afgesproken. Uiteindelijk heeft de ledenvergadering in meerderheid ingestemd
met het advies op het huurbeleid. Wel is de afspraak gemaakt dat voor de volgende huurronde de
commissies die dat willen kunnen meepraten over het advies.
De tweede vergadering had plaats op 5 november in Huis van de wijk in Buitenveldert. Op deze
vergadering zijn werkplan en begroting voor 2019 vastgesteld. Daarnaast is de nieuwe taakverdeling
binnen het bestuur aangekondigd. André Kroon treedt per 1 januari terug als voorzitter en Erwin
Vleerlaag neemt deze functie over. Carlos Markiet wordt penningmeester. Ook is het nieuwe
privacyreglement vastgesteld, zodat Huurgenoot voldoet aan de privacyrichtlijn. Na de pauze Is de
stand van zaken rondom de nieuwe Federatie van Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) toegelicht
door Herman Leijsink. Deze federatie is noodzakelijk geworden om de vertegenwoordiging van de
huurderskoepels in het overleg over de prestatieafspraken goed vorm te geven. Het is een
samenwerking tussen alle huurderskoepels bij corporaties die in Amsterdam actief zijn. De
vergadering heeft ingestemd met aansluiting van Huurgenoot bij deze federatie.
Bewonerscafé
In 2018 werd er twee maal een Bewonerscafé gehouden.
Het eerste, in maart had als thema: ’ouder worden in de stad’ en de tweede in november had als
thema: ‘duurzaamheid’. Beide bewonerscafé ’s waren redelijk bezocht.
Bewonerscommissies
Op 31 december 2018 bedroeg het aantal bewonerscommissies dat lid is van Huurgenoot 92. In de
loop van het jaar beëindigden 2 bewonerscommissies hun activiteiten terwijl er 6 nieuwe commissies
welkom werden geheten.
Locatie, advies en ondersteuning
Voor de vergaderingen maakte Huurgenoot gebruik van !WOON, de opvolger van het Amsterdams
Steunpunt Wonen (ASW). Huurgenoot gebruikt het katoor van !WOON, Nieuwezijdsvoorburgwal 32,
Amsterdam, als vergaderruimte, als postadres.
Daarnaast betrekt Huurgenoot van !WOON de secretariële ondersteuning en een
beleidsmedewerker.
Externe verbindingen
Huurgenoot is lid van de Woonbond. Sinds eind 2017 is dat een direct lidmaatschap geworden waar
dat eerder een lidmaatschap was dat via het lidmaatschap van de HA was geregeld. Vandaar dat de
Woonbond zich op de ALV in maart heeft voorgesteld aan de leden.
Verder heeft Huurgenoot actief deelgenomen in het vormen van een nieuwe, overkoepelende
organisatie voor de huurderskoepels in Amsterdam. Dat is noodzakelijk om gezamenlijk het overleg
met de Gemeente Amsterdam en de Amsterdamse corporaties over de prestatieafspraken te kunnen

voeren. Daarnaast kunnen de koepels nog steeds van elkaar leren en elkaar op ontwikkelingen
wijzen.
Overleggen met Stadgenoot
Werkgroep beleid
Huurgenoot houdt zich namens de bewonerscommissies bezig met het beleid en praktische zaken.
Hiertoe vindt maandelijks overleg plaats in de werkgroep beleid met Stadgenoot. Deze
vergaderingen hadden in 2018 acht maal plaats, waarbij Huurgenoot vooraf zelf over de inhoud
vergaderde en standpunten bepaalde.
Bestuurlijk overleg
Het overleg met de directie/bestuurders van Stadgenoot had in 2018 vier maal plaats, waarvan twee
maal met een afvaardiging van de RvC. Daarnaast werden er enkele malen per maand nog bilaterale
overleggen gehouden over een enkel onderwerp. Op onderwerpen was er bilateraal overleg of een
aparte werkgroep:
Werkgroep gemengd beheer
Deze werkgroep is in 2018 niet meer bijeen geweest. Wel is er een start gemaakt met een werkgroep
waarin bewonerscommissies in complexen met een VvE betrokken zijn. Deze werkgroep is een maal
bij elkaar geweest.
Praktijkoverleg
Vier maal per jaar heeft overleg plaats over zaken die leiden tot meningsverschillen over het
oplossen van technische problemen, werkwijzen die niet duidelijk zijn, enzovoort. Ook komen hier de
klanttevredenheidsonderzoeken ter sprake en worden ontwikkelingen in de dienstverlening
(verhuisproces en nu verbeterproces onderhoud) gevolgd.
Hold/Sell
Er is overleg geweest over de samenstelling van de verkoopvijver. Stadgenoot wil nog steeds blijven
verkopen. Er wordt echter wel jaarlijks gekeken naar in welke complexen en in welke buurten
verkocht kan worden. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de verdeling van sociale
huurwoningen over de stad. Het gaat dan over Hold = houden of Sell = verkopen. In 2018 is besloten
om de verkoopvijver niet aan te passen omdat het gemeentebeleid met betrekking tot verkoop
waarschijnlijk ingrijpend gewijzigd zal worden.
Huurdersplatform Diemen (HPD)
In Diemen hebben de koepels van Rochdale, De Key en Stadgenoot zich verenigd in de HPD en
overleggen samen met de drie woningcorporaties en de Gemeente Diemen over het woonbeleid. In
2018 is overeenstemming bereikt over de prestatieafspraken in Diemen.
Huurbeleidsplan 2018
In het najaar van 2018 werd gestart met het overleg over het Huurbeleid van Stadgenoot voor 2019.
Adviezen
Huurgenoot heeft het afgelopen jaar weer stelselmatig met Stadgenoot overlegd en heeft op verschillende onderwerpen advies uitgebracht.
Huurbeleid 2018
Ook in 2018 (feitelijk al gestart in de laatste maanden van 2017) is er veel overleg geweest over de
komende huurverhoging. De leden van Huurgenoot stellen betaalbaarheid van het wonen als hoogste prioriteit en daarom dringt Huurgenoot er jaar op jaar op aan om de huurverhoging zo veel mogelijk te beperken. De reguliere huurverhoging is mede daardoor uitgekomen op gemiddeld inflatie.
Samenwerking gebiedsbeheer
In het voorjaar heeft Huurgenoot ongevraagd geadviseerd om de afdeling gebiedsbeheer meer aandacht te geven binnen de organisatie omdat de samenwerking tussen de georganiseerde huurders en
Stadgenoot niet goed uit de verf komt. Op dit advies is positief gereageerd. De knelpunten die Huur-

genoot benoemde werden herkend en intussen is de afdeling gereorganiseerd. Huurgenoot kijkt uit
naar de samenwerking in 2019.
Herijking verkoopvijver
Zoals ook intussen al traditie is, wordt elk jaar het verkoopbeleid en de verkoopvijver besproken. Er
wordt een nieuwe Hold/Sell analyse gemaakt. Dit jaar is besloten om in afwachting van het nieuwe
beleid van de gemeente Amsterdam geen wijzigingen aan te brengen in de verkoopvijver. Voorgenomen wijzigingen zijn in elk geval opgeschort en zullen op een later tijdstip worden heroverwogen.
Huurgenoot was niet helemaal verheugd over dit bericht, de zorgvuldige afwegingen waarop de wijzigingen vorig jaar waren gebaseerd zijn daarmee ook niet meer van kracht. Dat is jammer.
Streefhuren in Nieuw West
In een aantal wijken in Nieuw West is de instroom van nieuwe huurders zodanig dat dit leidt tot problemen in de leefbaarheid en het sociale kapitaal dat elke buurt minimaal nodig heeft om goed te
functioneren. Daarom wil Stadgenoot in die buurten de streefhuren wat omhoog bijstellen en in andere buurten meer woningen in de laagste prijscategorie gaan verhuren. Huurgenoot begrijpt het
knelpunt en omdat het totaal aantal betaalbare woningen in Nieuw West niet afneemt, heeft Huurgenoot positief geadviseerd.
ESCo
Stadgenoot wil aan zo vele mogelijk huurders de mogelijkheid bieden om via zonnecellen te voorzien
in (een deel van) de stroombehoefte. Daarvoor gaat Stadgenoot in zee met een ESCo. Dit bedrijf
houdt de zonnepanelen in eigendom en de huurder betaalt een lagere prijs voor de stroom die door
de zonnepanelen op zijn dak worden geleverd. Dit wordt gecombineerd met het aanbrengen van LED
verlichting in alle gemeenschappelijke ruimtes
Huurgenoot heeft nog vragen over de financiering van het hele concept, met name de financiering
van de LED verlichting, en heeft daarom ook nog geen definitief advies uitgebracht. In het voorjaar
van 2019 verwacht Huurgenoot de antwoorden te krijgen.
CO2 strategie
Stadgenoot heeft een overall strategie uitgezet waarmee zij de doelstelling energieneutraal in 2050
willen bereiken. Huurgenoot heeft na goed overleg over deze strategie een overwegend positief advies gegeven. Daarbij wel de kanttekening dat de huurders goed moeten worden meegenomen in dit
hele traject, niet pas wanneer hun woning aan de beurt is.
Beleid onderhoud bomen in binnentuinen
Naar aanleiding van een concrete vraag van bewoners in een van de 19e -eeuwse wijken is met Stadgenoot gekeken naar het beleid met betrekking tot grote bomen in binnentuinen. Vaak staan deze
bomen al jaren in de tuinen, al voordat de huurder er komt wonen. In de huidige contracten is niets
vastgelegd over wie dan verantwoordelijk is voor het onderhoud aan deze grote bomen. Het is wel
zaak om eerst eens te worden over wanneer een boom groot is. Huurgenoot en Stadgenoot zijn er
nog niet helemaal uit. Bomen boven de grens zijn de verantwoordelijkheid van Stadgenoot, daaronder is het onderhoud en snoeiwerk voor de huurder. Discussiepunt is nog waar die grens precies
moet liggen, op 6 meter of op 3 meter.
Parkeerbeleid
Dit gaat over de zogeheten gebouwde parkeerplaatsen, de parkeergarages. Op verzoek van de gemeente heeft Stadgenoot in het verleden garages aangelegd, ook daar waar geen betaald parkeren
is. Deze garages zijn niet rendabel door grote leegstand. Stadgenoot wil de garages waar mogelijk
verkopen. De gemeente wil dat niet. Huurgenoot heeft positief geadviseerd op de voornemens van
Stadgenoot en vindt ook dat de gemeente hier een eigen verantwoordelijkheid heeft.
Jaarplan 2019, Meerjarenplanning 2019-2024
Deze stukken hangen nauw samen en zijn in samenhang besproken. Het blijkt dat Stadgenoot de
prioriteiten anders stelt dan Huurgenoot. Stadgenoot legt de hoogste prioriteit bij de beschikbaar-

heid van woningen (dus het bouwen van woningen) en Huurgenoot legt de zwaarste nadruk op de
betaalbaarheid. Nu is betaalbaarheid het enige thema waar meerjarig de doelen niet gehaald worden. Huurgenoot vindt dat teleurstellend en heeft dat ook uitgesproken naar Stadgenoot.
Gezinscontracten SUHA buurt
Stadgenoot heeft samen met Eigen Haard een complex met extreem grote woningen gebouwd. Deze
woningen willen de corporaties beschikbaar houden voor grote gezinnen. Daarom wil Stadgenoot
deze woningen verhuren met ‘gezinscontracten’. Als het huishouden krimpt naar minder dan 5 personen moet er verhuisd worden. Dus geen vast huurcontract meer maar een contract gebaseerd op
de huishoudsamenstelling. Huurgenoot is niet voor meer vormen van tijdelijke verhuur. Wonen is
geen voorziening afhankelijk van je omstandigheden, maar een gewoon ‘product’ dat voor iedereen
beschikbaar moet zijn in de vorm die hij of zij kiest.
Gezien de specifieke omstandigheden heeft Huurgenoot onder strikte voorwaarden een proef toegestaan in deze woningen. Huurgenoot is duidelijk: op geen enkele manier kan dit voor andere complexen een precedent scheppen. Stadgenoot kan niet zeggen: in die buurt heeft Huurgenoot deze
vorm van verhuur toegestaan dus kan het ergens anders ook.
Alle adviesaanvragen en adviezen zijn te vinden op de website van Huurgenoot:
http://huurgenoot.nl/adviezen/
Publicaties
In 2018 werden door Huurgenoot vier publicaties uitgebracht; twee nieuwskranten voor de
bewonerscommissies en twee nieuwskranten voor alle huurders van Stadgenoot.
Daarnaast is de website bijgehouden en zijn daar actuele berichten op geplaatst. Het bijhouden van
de website gaat nu goed en de website is actueel.
Bestuursleden per Regio
Huurgenoot heeft voor elke regio een of meer bestuursleden die daar als contact voor de
bewonerscommissies en voor Stadgenoot fungeren. Daarbij worden de regio’s die Stadgenoot
hanteert gevolgd.
De indeling is als volgt:
Noord: Erwin Vleerlaag
Centrum en Baarsjes/B&L: André Kroon/Joke Elbers
Geuzenveld/Slotermeer: Nyamad Moenna/Carlos Markiet
Osdorp: Hans Schouten
Oud West: Wim Ringe/Mario Chavez
Zuid: Boudewijn Ruckert/ Mario Chavez
Oost: Chris Vonk/Erwin Vleerlaag
Zuid Oost: Chris Vonk

Beste leden van de bewonerscommissie.

Wij verzoeken u onderstaande gegevens in te vullen. Zo houden we onze administratie up to date.

Naam Bewonerscommissie:

Contact persoon:
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Postcode
Telefoon
E-mail
Lid:
Naam
Adres
Postcode
Telefoon
E-mail
Lid:
Naam
Adres
Postcode
Telefoon
E-mail

Lid:
Naam
Adres
Postcode
Telefoon
E-mail
Lid:
Naam
Adres
Postcode
Telefoon
E-mail
Lid:
Naam
Adres
Postcode
Telefoon
E-mail
U kunt dit formulier op onze ALV van 18 maart afgeven of versturen naar:
Huurgenoot
Nieuwezijds Voorburgwal 32
1012 RZ Amsterdam
info@huurgenoot.nl

