Aan alle bewonerscommissies
Amsterdam, 26 februari 2020
Beste leden ,
Hierbij ontvangt u de agenda en de stukken voor de algemene ledenvergadering van
Huurgenoot. De vergadering vindt plaats op:

Maandag 16 maart 2020
19.30 uur
Locatie: Casa
Eerste Ringdijkstraat 4,
1097 BC Amsterdam
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.
Wij hopen u allen te zien op 16 maart a.s.
Met vriendelijke groet,
Chris Vonk
Secretaris
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Route & Bereikbaarheid
Hotel Casa 400 ligt aan de rand van het centrum van Amsterdam, waardoor het ideaal
bereikbaar is met het openbaar vervoer en de auto.
Routebeschrijving:
MET HET OPENBAAR VERVOER
Hotel Casa 400 ligt op slechts 3 minuten loopstand van station Amsterdam Amstel. Metro’s,
bussen, trams en treinen stoppen op dit station.
Vanaf Amsterdam Centraal:
9 minuten met de metro of de trein.
Vanaf de RAI Beurs- en Congrescentrum:
7 minuten met de metro of Bus 15.

MET DE AUTO
Op de ringweg A10 neemt u de afslag S112 richting centrum.
Via de Gooiseweg rijdt u naar het verkeersplein bij het Amstel station.
Op de rotonde neemt u de eerste afslag naar rechts richting centrum.
Vervolgens gaat u direct bij de stoplichten rechtsaf de Ringdijk op.
Aan de rechterkant ziet u Hotel Casa 400 Amsterdam.
PARKEREN
•
•
•
•
•

Parkeren in Amsterdam is altijd een grote uitdaging. Gelukkig beschikt Hotel Casa 400 over
een eigen ondergrondse parkeergarage. Mocht onze parkeergarage onverhoopt vol raken
dan zijn er voldoende mogelijkheden om in de straat (in Amsterdam-Oost) te parkeren.
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Algemene ledenvergadering van 16 maart 2020
Agenda
1. Opening (19.30 uur)
2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van november 2019
Ter vaststelling (zie bijlage).
3. Mededelingen
4. Jaarstukken 2019
Jaarverslag inhoudelijk
Ter goedkeuring wordt u het jaarverslag van Huurgenoot van 2019 voorgelegd.
Financieel jaarverslag
Het bestuur legt u de jaarrekening van 2019 voor. Deze is gecontroleerd door de
Kascontrole commissie. Het bestuur vraagt om decharge van de penningmeester.
5. Bestuurssamenstelling
Het bestuur draagt voor benoeming voor mevrouw Saskia Werkman. Zij heeft ruim een
jaar als kandidaat-bestuurslid gefunctioneerd. Het bestuur is blij met haar bijdrage, zij
vormt een waardevolle aanvulling in het bestuur.
Volgens het rooster van aftreden zou de heer Mario Chavez dit voorjaar aftreden als
bestuurslid. Het bestuur en de heer Chavez willen graag samen door. De heer Chavez
wordt voorgedragen voor herbenoeming.
PAUZE (ca. 20.30 uur)
6. Thema: Huurverhoging 2020
Ook dit jaar is er weer met Stadgenoot gesproken over de huurverhoging voor 1 juli
2020. Huurgenoot heeft een advies opgesteld. Omdat ook dit jaar de regels rondom de
huurverhoging pas erg laat bekend waren zat er veel druk op het proces. Dat maakte
aansluiten voor d e bewonerscommissieleden in de werkgroep moeizaam. Toch heeft
het bestuur wat inbreng gekregen en die waar mogelijk meegenomen.
Het bestuur vraagt de vergadering akkoord te gaan met het conceptadvies.
7. Rondvraag
Sluiting om 21.30 uur.
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurgenoot
datum:

4 november 2019

aantal vertegenwoordigde bewonerscommissies: 32 (zie presentielijst)
Het bestuur van Huurgenoot: Erwin Vleerlaag (voorzitter), Joke Elbers, Carlos Markiet,
Nyamad Moenna, Hans Schouten en Chris Vonk
Raad van Commissarissen: Amma Grapperhaus en Gerrit Vreugdenhil
Stadgenoot: Robert Bleker
!WOON: Ria Heldens en Justus Jonkman (verslag)
Afwezig met bericht: Saskia Werkman, Mario Chaves (bestuur),
Janny Brevoord (BC Osdorpplein), BC Complex 5, BC Politiepost en BC Slufter
1. Opening en vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.
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2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2018
Het verslag wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van
039: De verkoopvijver is gelijk gebleven. Dat geldt voor het gehele bezit van Stadgenoot.
In Zuid staan 33 woningen te koop, waarvan 7 benedenwoningen. Dat is te veel. Bovendien
worden 4 sociale woningen opnieuw verhuurd in de vrije sector. Een 3-kamerwoning kost €
1600,= per maand. Het bestuur wil hier later op terugkomen.
130: Als de partijen het niet eens zijn over het advies van de Ombudsman is het eindoordeel aan het bestuur van Stadgenoot.
137: Het “werkapparaat” zijn de medewerkers van Stadgenoot. De Ombudsman onderzoekt
bij een klacht eerst of de medewerkers het zelf kunnen oplossen.
180: Stadgenoot vindt beschikbaarheid de topprioriteit. Hoe is dat te rijmen met het verkoopbeleid? Stadgenoot investeert de opbrengst van de verkoop grotendeels in nieuwbouw.
Per saldo komen er woningen bij. Stadgenoot is koploper van alle corporaties wat betreft
toevoegingen. In de krant zal een lijstje met nieuwbouw worden opgenomen.
Vanwege stikstof zijn er problemen met de nieuwbouw in Amsterdam. Op dit moment is niet
bekend in hoeverre dit voor Stadgenoot geldt. Zodra er meer duidelijk is, zal dit in de krant
komen.
3. Mededelingen
• De gesprekken over de huurverhoging 2020 gaan van start. Mensen die hierover mee
willen praten kunnen zich aanmelden bij Chris Vonk. Het bestuur zal data voor overleg bepalen. Indien men daar niet bij aanwezig kan zijn, dan kan er ook via mail gereageerd worden.
• Men kan zich tevens aanmelden als kandidaat bestuurslid.
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4. Werkplan en begroting 2020
Werkplan 2020
vraag: Huurgenoot wil ook de woningzoekenden vertegenwoordigen. Gaat dat niet wat ver?
antw.: Huurgenoot heeft dit altijd al gedaan, maar het is nu ook in het werkplan opgenomen. De toekomstige huurders zijn geen duidelijke groep. Voor een deel gaat het om de
zittende huurders of hun kinderen, maar het gaat ook om nieuwe huurders. Het gaat om de
vraag of er voldoende aanbod is voor de diverse groepen. Welke nieuwbouw is er nodig?
De oplevering van de woning aan de nieuwe huurder is een ander aandachtspunt.
vraag: Is het thema “betrokkenheid van bewoners bij de woning en woonomgeving” iets
vanuit Stadgenoot of van Huurgenoot? Vanuit Stadgenoot is er weinig van te merken.
antw.: Het is in het belang van iedereen. In de samenwerkingsovereenkomst van Stadgenoot, Huurgenoot en de bewonerscommissies is het een gedeelde verantwoordelijkheid. Het
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PRESENTIELIJST 4 november 2019
Badhuiszicht
Banne Buiksloot
Belangenvereniging De Blomwijck
Betondorp
Bewonersvereniging Bruno Albert
Bewonersvereniging De Brug
De Drecht
De Klipper
De Schimmelstede
Diamantbuurt
Dintelstraat
Dolhaantjesbuurt
Dudok
Emmikhovenstraat
Ite Boeremastraat
Helmers Bits
Holendrecht
Lieven de Key
Kromme Mijdrechtstraat
Meander II
Parkrand
Roerstraat
Seniorenwoongroep 44
Staatsliedenbuurt
Van der Kunbuurt
Vegabuurt
Vrolik
WHS Anand Joti
Wildeman
Wilhelminapoort
WOOS
Zuidelijk Veld

C.M.E. Jansen, L. Schlüter, J.W. de Zwart
W. Colmans-Harlaar, D. Nielen
M. Smits, W.H. Smits
M. Fruin, T. van de Akker
W.A. Mauer, A. Weiss
T. Lewis, D. de Wolf
U. Elia, G. Fabre, C.G. Muthing, R.M. Veldhuisen
E. Eilander
H.G.M. Groothuis, H.J. de Waal
P. van Maaren
E. Bais
S. van Stek
A.C. Luijken, O. Mohan
G.K. Uidam
R. Schrills, S. Smits
A. Sulman, J. Lodewijks
I.J. Groen, S. Hollenkamp, A.M. Klootwijk
f. van Overbeek, T. Schaafsma, H. Thijm-Westerveld
L.P. Dekkers, H.L. Dekkers-Venekamp,
C. de Ruyter-Cosse
J.L. Murphy-Leusink, T. Oele-Sietinga
Th. Tanis, W. Schuurman
H. Verheyen
C. Kriger, R. van Wilsem
A. Kroon
J. Been-Tijsterman, U. Bisoen
V. Suran
G. Visch
A. Bhola, L. Bhola, R. Gampat
Y. Derksen, M.E. Kamps
A.P. Glaser
L. Gerbrands
M.A. Hughan, A.J.M. Poot
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JAARVERSLAG HUURGENOOT 2019

Bestuur in 2019
Binnen het bestuur hebben grote wijzigingen plaats gehad. Om te beginnen is de voorzitter André
Kroon afgetreden. André is vanaf de start van Huurgenoot voorzitter geweest. Daarvoor was hij al de
voorzitter van de kerngroep AWV. Voor vele huurders van Stadgenoot was André daarom het gezicht
van de belangenbehartiging.
In het voorjaar van 2019 overleed onverwacht het zeer gewaardeerde bestuurslid Wim Ringe. Wim
heeft in een paar jaar tijd een belangrijke bijdrage kunnen leveren binnen het bestuur. Hij
discussieerde scherp, maar was gericht op samenwerking. Zijn inbreng wordt gemist.
Het dagelijks bestuur is met het aftreden van André anders van samenstelling geworden. Het bestuur
heeft Erwin Vleerlaag, tot dan de penningmeester, gevraagd om voorzitter te worden. Hij heeft dat
geaccepteerd. Carlos Markiet heeft toegezegd heeft het toezicht op de financiën over te nemen.
Er zijn in de ALV in maart twee kandidaat-bestuursleden voorgesteld aan de leden. Daarvan heeft
Evert krist in het najaar besloten niet verder te gaan met een rol als bestuurder bij Huurgenoot.
Saskia werkman heeft aangegeven dat zij wel graag bestuurslid wil worden. In het voorjaar van 2020
zal zij aan de ledenvergadering ter benoeming worden voorgedragen.
In het najaar is Boudewijn Ruckert opeigen verzoek teruggetreden als bestuurslid. Ook Boudewijn
had een eigen inbreng in het bestuur. Huurgenoot dankt hem voor zijn inzet en wenst hem veel
succes bij zijn blijvende inzet voor huurders in Amsterdam.
Algemene ledenvergaderingen
In 2019 heeft Huurgenoot tweemaal een Algemene Ledenvergadering gehouden.
Op 18 maart was de eerste vergadering in de Oranjekerk in de Pijp. Op de agenda van deze
vergadering heeft de ALV kennis gemaakt met het fenomeen de ombudsman. De door Huurgenoot
voorgedragen leden van de Ombudsman hebben de werkwijze toegelicht.
Hans Schouten is voor een nieuwe termijn als bestuurslid benoemd en André Kroon is teruggetreden
als bestuurslid. De leden hebben node afscheid genomen van André, hij heeft jarenlang de
huurdersvereniging geleid als voorzitter.
De jaarstukken zijn vastgesteld.
Daarnaast is het advies over het huurbeleidsplan 2019 toegelicht. Er was dit jaar niet erg veel
discussie. Huurgenoot heeft voor de eerste keer in haar bestaan negatief geadviseerd omdat zij het
signaal wil afgeven dat de zittende huurders voldoende hebben bijgedragen aan de volkshuisvesting.
Als er onvoldoende geld is voor het oplossen van de wooncrisis moet de rekening niet bij de sociale
huurders worden neergelegd. Stadgenoot heeft het advies gemotiveerd afgewezen. Er is afgesproken
dat voor de huurronde van 2020 er eerder aan de bewonerscommissies om inbreng zal worden
gevraagd middels een werkgroep.
De tweede vergadering vond plaats op 4 november in Huis van de wijk Ru Paree in Slotervaart. Op
deze vergadering zijn werkplan en begroting voor 2020 vastgesteld. Er is tijd genomen om de door
Huurgenoot voorgedragen commissarissen de gelegenheid te geven om zich voor te stellen aan de
leden. Zij hebben hun werk als commissaris toegelicht.
Het thema van de vergadering was: de wegen die kunnen leiden naar een nieuwe woning. Welke
mogelijkheden zijn er voor een woningzoekende in de stad. Helaas bleek de woningruil-app Huisje
Huisje die er gelikt uit zag alweer opgeheven te worden wegens gebrek aan voldoende ruilen. Van
Stadgenoot heeft het huishouden dat duidelijk met doorstroomproblemen kampte en bij verhuizing
twee sociale huurwoningen zou achterlaten hulp toegezegd gekregen bij het zoeken naar
mogelijkheden om een nieuwe woonplek te vinden waar het hele gezin wel in gaat passen.
Bewonerscafé
In 2019 werd er eenmaal een Bewonerscafé gehouden.
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JAARREKENING 2019
ADVISEUR
SECRETARIAAT
NIEUWSBRIEF BC´S
NIEUWSBRIEF HUURDERS
FOTO
WEBSITE
DRUKWERK
BESTUURSKOSTEN
VERGOEDINGEN ALV
ALV
APPARATUUR
VERZENDKOSTEN
REPRESENTATIE
SCHOLING
WOONBOND
VERZEKERING
TELEFOON
ING
VERGOEDINGEN BC'S
PROJECT ONDERSTEUNING
TOTAAL

UITGAVEN 2019 BEGROTING 2019 UITGAVEN 2018
51.915,00
57.000,00
41.796,00
20.063,98
28.000,00
18.450,15
8.118,35
14.000,00
13.304,00
43.155,59
38.000,00
37.181,93
3.312,81
5.000,00
3.761,30
1.533,90
10.000,00
5.910,21
1.500,00
901,45
19.124,13
27.000,00
21.921,86
3.382,50
3.800,00
3.217,50
2.796,52
7.000,00
6.226,31
1.803,74
2.500,00
2.120,10
200,00
166,00
2.435,33
3.250,00
3.134,58
1.728,77
3.000,00
1.000,00
22.040,64
20.500,00
18.402,18
274,67
450,00
425,92
2.140,96
2.200,00
2.018,36
230,47
300,00
201,90
14.021,88
17.000,00
14.440,98
19.809,00
50.000,00
31.553,00
217.888,24

290.700,00

KAS 1-1-2019
ONTVANGEN

3.589,59
226.002,00

KAS 31-12-2019
UITGAVEN

229.591,59

SPAARREKENING

6.110,78

226.133,73
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11.703,35
217888,24
229.591,59

Verklaring bij de jaarrekening Huurgenoot 2019
De uitgaven in 2019 zijn ruim binnen de begroting gebleven. De uitgaven zijn ook iets minder als in
2018.
De volgende posten laten een meer dan reguliere afwijking zien ten opzichte van de begroting.
-

-

Secretariaat: vanwege gezondheidsredenen is Justus (onze vaste secretaris) een tijdje
afwezig geweest.
Nieuwsbrief voor bewonerscommissies: we hebben twee gedrukte edities verstuurd. De
derde nieuwsbrief is digitaal verzonden.
Nieuwsbrief huurders: de portokosten zijn gestegen en de laatste editie heeft meer uren
gevraagd van de schrijfster.
Foto: doordat er een nieuwsbrief minder verstuurd is, is ook deze post lager uitgevallen dan
begroot.
Website: dit is het eerste jaar dat Nienke Vleerlaag (bestuurslid) de website volledig heeft
verzorgd. We hoeven geen externen meer in te huren.
Drukwerk: we hadden nog genoeg briefpapier e.d. op voorraad.
ALV: we hebben in 2019 gebruik gemaakt van twee goedkope locaties. Het bewonerscafé
hebben we in samenwerking met Pakhuis de Zwijger georganiseerd. Hier waren geen kosten
aan verbonden.
Verzendkosten: we hebben naast onze reguliere verzendingen geen post verstuurd.
Scholing: ook in 2019 was er niet veel animo voor scholing.
Projectondersteuning: deze post blijft moeilijk in te schatten omdat we nooit van te voren
weten welke projecten ondersteuning nodig hebben van externen.
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Advies Huurgenoot op het huurbeleidsplan 2020
Huurgenoot en Stadgenoot hebben ook dit jaar weer uitgebreid met elkaar besproken hoe
omgegaan wordt met de huurverhoging per 1 juli van dit jaar.
Het is ook al bijna traditie dat de definitieve voorstellen pas op het laatste moment kunnen worden
gedeeld omdat eerder de informatie van het ministerie over de grenzen en mogelijkheden niet
bekend is.
Huurgenoot vindt dit, net als Stadgenoot, zeer lastig. Het belemmert het betrekken van leden van
Huurgenoot bij het proces. Door alle regels is het een behoorlijk ingewikkeld verhaal dat meer tijd
kost om uit te leggen dan er tijdens het proces is.
Huurgenoot heeft vorig jaar negatief geadviseerd en stelde voor om de huren te bevriezen. Dit om
een duidelijk signaal af te geven dat voor veel huurders het maximum is bereikt. De huurders hebben
immers de afgelopen jaren, ook gedurende de crisis toen de inkomens zeker niet stegen, meer
huurverhoging gekregen dan inflatie. Dit naast stijging van andere vaste lasten zoals de
energierekening. Deze redenering gaat zeker ook dit jaar op omdat de inflatie dit jaar extreem hoog
is, hoewel de inkomens uit arbeid wat meer stijgen dan voorheen. Om sociale huurders ook in de
toekomst nog betaalbaar te kunnen laten wonen is het nodig dat de huren gematigd worden.
Huurgenoot heeft begrip voor het feit dat Stadgenoot op dit moment met het huidige beleid vanuit
Den Haag niet kan afzien van de geboden mogelijkheden tot huurverhoging.
Het is echter onrechtvaardig om de zittende huurders extra te laten betalen om alle
huisvestingsproblemen op te lossen. Huisvesting is een algemeen belang en niet alleen het belang
van de zittende huurders. Daarom zou de huurverhoging niet hoger dan inflatie moeten worden.
Huurgenoot adviseert Stadgenoot om in de komende jaren het beleid zo bij te sturen dat een
huurverhoging boven inflatie niet meer noodzakelijk is. Huurgenoot verwacht dat dit mogelijk is.
Sociaal
Voor het lopende jaar is in de stad de afspraak gemaakt dat de huursom niet meer stijgt dan
inflatie+0,5%. In de jaren daarna kan dat inflatie+1% worden.
Ook is afgesproken dat het NIBUD voor de zomer een onderzoek doet naar de betaalbaarheid van
het wonen. Dit onderzoek zal stedelijk besproken worden.
Huurgenoot wenst het rapport van het NIBUD ook direct met Stadgenoot te bespreken. In de
bespreking wil Huurgenoot duidelijkheid krijgen hoe Stadgenoot de uitkomsten van het onderzoek
meeneemt in het toekomstige huurbeleid.
Huurgenoot kan zich vinden in de methode die Stadgenoot hanteert. Het staffelen waardoor de
laagste huren procentueel het meest verhoogd worden en alle woningen in euro’s ongeveer een
gelijke huurverhoging krijgen. De inflatie is echter hoog dit jaar waardoor de bedragen een groot
beslag kunnen leggen op de budgetten in de huishoudens.
Door de inkomensafhankelijke huurverhoging kunnen huurders die ineens in inkomen dalen, in de
problemen komen. Wanneer het inkomen zakt onder de grenzen van de huurtoeslag en de huur zit
daarboven, kan de situatie ontstaan dat deze huurders de huur niet meer kunnen betalen. Voor deze
huurders moet een directe oplossing mogelijk zijn, niet alleen per 1 juli. Als inderdaad de helft van
het inkomen wegvalt dan kan het zijn dat wachten tot de volgende huuraanpassing leidt tot grote
financiële problemen voor deze huurders. Het vangnet moet het hele jaar beschikbaar zijn.
Huurgenoot adviseert om de mogelijkheid tot huurverlaging wegens inkomensdaling het hele jaar
mogelijk te maken.
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