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Geachte lezer,

Voor u ligt het jaarverslag van de Bewonersraad Rochdale over 2016.
Het is een enorm druk jaar geweest, waarin we veel adviezen hebben gegeven.
De financiële mogelijkheden van Rochdale zijn gegroeid. Er was weer meer
ruimte en daarom is Rochdale flink in beweging gekomen.
Boemel

Als we een vergelijking maken met
het treinverkeer, dan zaten we de
jaren daarvoor in een soort boemeltrein. Doordat er weinig mogelijk
was, was het advies rond de huurverhoging telkens het hoogtepunt
van het jaar. In de daaraan gekoppelde jaarlijkse kaderbrief staan de
zaken die Rochdale wil oppakken.
Doorgaans stond in die brief dat er
weinig mogelijk was, mede omdat de verhuurdersheffing betaald
moest worden.

Hogesnelheidslijn

Het afgelopen jaar kwam de boemeltrein plotseling vol op stoom en
veranderde in een TGV. Er moest
veel gedaan worden om aan de
eisen van de nieuwe Woningwet te
voldoen. Daarnaast werden vele

andere adviezen gevraagd (denk
aan het advies Scheiding DAEB/
Niet-DAEB). De TGV raasde langs
verschillende stations, soms zonder
te stoppen. Enkele door Rochdale
uitgewerkte plannen waarbij sprake
was van veranderd beleid, werden
door die snelheid niet of te laat
gemeld bij de Bewonersraad.

Intercity

De Bewonersraad heeft daarom
een wens voor het jaar 2017: een
helder spoorboekje. Wij willen ook
snelheid, maar niet de snelheid van
de TGV. Meer die van een intercitytrein, zodat iedereen die wil of moet
instappen deze mogelijkheid krijgt.
De richting en het reisdoel zijn voor
beide partijen (Rochdale en de
Bewonersraad) hetzelfde, maar we

moeten niet te hard gaan. Wij willen
voorkomen dat we uit de bocht
vliegen of rode seinen missen. Gezamenlijk richting toekomst.
Om op het juiste spoor te komen,
hielden Rochdale en de Bewonersraad afgelopen jaar een gezamenlijke heidag, die een vervolg krijgt in
2017. De intentie om over hetzelfde
traject te reizen is bij beide partijen
prominent aanwezig. Samen verder
op weg.
Als interim-voorzitter, die per 1 december 2016 afscheid nam van die
functie, hoop ik dus dat we overstappen van de TGV in een intercitytrein: een vervoermiddel waarin
Rochdale en de Bewonersraad zich
beide thuis zullen voelen.
Met vriendelijke groet,
namens het Algemeen Bestuur van
de Bewonersraad Rochdale,

Jos van Veen
Interim-voorzitter
tot december 2016
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Samenstelling van het bestuur
Het Dagelijks Bestuur ad interim werd een groot deel van het jaar gevormd door Jos van Veen
(voorzitter), Frank Vreugd (secretaris tot 1 maart), Vera van Lieshout (secretaris per 1 maart)
en Lex van Essen (penningmeester). Op 14 december trad Charlotte Laurant aan als secretaris.

Leden van het bestuur in 2016:
Puck de Beet
Jo Bouwmeester
Onno Elema
Lex van Essen
Nico Gommers
Rudolf de Kaste
Lida Koning
Joan Kreuger
Dini Kuit-Wisman
Charlotte Laurant
Vera van Lieshout
Rudolf Misset
Jos van Veen
Frank Vreugd
Marijke van Wijk

Aspirant-lid van 01-04 t/m 30-11. Bestuurslid vanaf 01-12.
Aspirant-lid van 01-04 t/m 22-11.
Aspirant-lid van 01-04 t/m 30-11. Bestuurslid vanaf 01-12.
Penningmeester tot 13-12. Bestuurslid tot 31-12.
Hele jaar bestuurslid.
Hele jaar bestuurslid.
Hele jaar bestuurslid.
Hele jaar bestuurslid.
Hele jaar bestuurslid.
Aspirant-lid van 01-04 t/m 30-11. Bestuurslid vanaf 01-12.
Secretaris vanaf 14-12 (inschrijving KvK).
Secretaris (ad interim) van 17-02 t/m 06-10.
Vicevoorzitter vanaf 14-12.
Aspirant-lid van 01-04 t/m 31-12.
Voorzitter (ad interim) van 01-01 t/m 30-11.
Hele jaar bestuurslid. Secretaris van 01-01 t/m 09-01.
Aspirant-lid van 01-04 t/m 30-11. Bestuurslid vanaf 01-12.

Gedurende 2016 hadden mevrouw Fadime Örgü en de heer Ludo Wijngaarden namens de Bewonersraad
zitting in de Raad van Commissarissen van Rochdale. In 2017 treedt de heer Marc Zonneveld aan na het
vertrek van de heer Wijngaarden.
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Geschillenadviescommissie
Interview met Joan Kreuger:

‘Een goed dossier
is de basis van
je zaak’
De Geschillenadviescommissie bespaart huurders
en Rochdale in veel gevallen een gang naar de
rechter. Ze bekijken een geschil en horen beide
partijen. Vervolgens gaat er een advies naar
Rochdale over een oplossing.
Vanuit het buurtbeheer kwam Joan
Kreuger in de bewonerscommissie,
die haar afvaardigde voor de toenmalige Gebiedsraad Oost. Daar
kwam ze Betty Jungen tegen, die
haar aanspoorde zich verkiesbaar
te stellen voor het bestuur van de
Bewonersraad. “Betty is mijn grote
voorbeeld”, zegt Joan. “Ze heeft
veel betekend voor de Gebiedsraad
en de Bewonersraad.” En voor de
Geschillenadviescommissie, waarvan Joan sinds 2016 deel uitmaakt.
Betty zat in de commissie op het
moment dat Joan vier jaar geleden
als huurder een conflict had met

Rochdale. “Een zaak waarin de
huurder gelijk kreeg en Rochdale de
zaken daarna netjes afhandelde.”
Joan is trots dat ze op eigen houtje
haar plek in de Geschillenadviescommissie heeft verdiend: “Ik ben
met meerderheid van stemmen
gekozen als huurdersvertegenwoordiger, uit meerdere kandidaten.” Namens Rochdale zit Herbert
Scherer in de commissie. Hij is in
het dagelijks leven verantwoordelijk
voor de huisvesting van statushouders. Advocaat mr. Tom Vermeulen
maakt als onafhankelijk voorzitter
het drietal compleet. ‘’Een denker’’,
vindt Joan. “Een man die zaken
rustig overweegt.”
Onder de nieuwe Woningwet zijn
corporaties niet meer verplicht
een Geschillenadviescommissie
te hebben. Ze mogen het ook aan
gemeentelijke instanties overlaten.
“Toch houdt Rochdale vast aan de
huidige opzet. Daar ben ik blij om.
Ook omdat het werkt. We zijn geen
interne club, maar een onafhankelijke commissie waarin huurders en
verhuurder vertegenwoordigd zijn.”
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‘Huurders en
verhuurder
vertegenwoordigd
in onafhankelijke
commissie’
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“H et allerbelangrijkste is dat de
huurders gehoord
worden!”

Wanneer komen huurders bij
de Geschillenadviescommissie
terecht? “Als je er niet uit komt
met Rochdale of als je niet netjes
behandeld bent door Rochdale of
een medewerker. Wij onderzoeken
dan wat er is gebeurd. Daarvoor
horen we beide partijen en bekijken we de dossiers. Die dossiers
zijn heel belangrijk, want puur op
beweringen kunnen we niet adviseren. Als je alle papieren bewaart
en alle gebeurtenissen op een rijtje
hebt, maak je meer kans dat de
commissie je klacht ontvankelijk
en uiteindelijk eventueel gegrond
vindt. Zonder een goed dossier had
ik het zelf vier jaar geleden nooit
gered.”
Natuurlijk moet de huurder een
probleem eerst met Rochdale zelf
bespreken en proberen op te lossen. “Lukt dat niet, dan kun je een
brief schrijven naar Rochdale, ter
attentie van de GAC. Die brief komt
bij Rochdale binnen en als ze zien
dat er inderdaad iets mis is, lossen

ze het probleem vaak op voordat
wij daadwerkelijk worden ingeschakeld. Als er twijfel is of als Rochdale vindt dat de huurder ongelijk
heeft, komen wij erbij.”
De onafhankelijke commissie bepaalt of de zaak ontvankelijk is en
komt vervolgens tot een advies aan
Rochdale. “Dat advies wordt eigenlijk altijd opgevolgd”, zegt Joan. Zo
is de afgelopen decennia menige
rechtszaak voorkomen.
Het moeilijkst vindt Joan het als
de huurder in de penarie zit, maar
onvoldoende kan waarmaken dat
Rochdale daar deels schuldig aan is
en de kans heeft gehad er iets aan
te doen. “Het mooist is het als een
geschil wordt opgelost. Linksom of
rechtsom.” Joan vindt het een eer
om op alle niveaus betrokken te zijn
bij het vertegenwoordigen van de
huurders: complex, Bewonersraad
én Geschillenadviescommissie.
“Want het allerbelangrijkste is dat
de huurders gehoord worden!”

P

Participatie bij Rochdale

In 2016 ging, naast bestaande werkgroepen als ‘Participatie’ en ‘Huurbeleid’
een groot aantal nieuwe werkgroepen van de Bewonersraad aan de slag met
diverse taken en onderwerpen. Tientallen coupés in dezelfde trein, ingezet
om de gezamenlijke reis tot een goed einde te brengen.

Wij onderscheiden twee soorten werkgroepen. Soms
nemen namens de Bewonersraad alleen bestuursleden zitting, soms ook andere huurders. Daarnaast
kan Rochdale vertegenwoordigd zijn. Deze invulling is
afhankelijk van het onderwerp, de taak van de werkgroep en de beschikbare tijd. Bij voorkeur betrekken
we huurders van buiten het bestuur bij het werk. Vaak
kost het moeite huurders te vinden die daadwerkelijk
beschikbaar zijn voor een werkgroep.
De ‘Wet op het overleg huurders-verhuurder’ (Overlegwet) vermeldt dat de verhuurder met zijn huurders
overlegt over een groot aantal zaken. Daarmee is de
participatie op een minimaal niveau gewaarborgd. Er
is dus méér nodig. Beide partijen moeten het gevoel
hebben dat de tijd die zij steken in overleg, goed is
besteed. Dat geldt zeker voor de vertegenwoordigers
van de huurders, die actief zijn in hun eigen – soms
spaarzame – tijd.
Gelukkig staan de doelstellingen van de corporatie
en de bewonersorganisatie niet lijnrecht tegenover
elkaar. Vaak liggen de doelen in elkaars verlengde. Het
creëren van draagvlak en het verbeteren van beleid
door inbreng van bewoners zijn voor beide partijen belangrijk. Want bij de meeste onderwerpen, bijvoorbeeld
leefbaarheid, kan alleen een goede samenwerking van
bewoners en corporatie leiden tot concrete resultaten.
Daarom betrekt Woningstichting Rochdale de Bewonersraad Rochdale steeds vaker in een vroeg stadium
bij plan- en besluitvorming.
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Doelstelling van een bewonersorganisatie zoals de Wet
die definieert, is het behartigen van de belangen van de
bewoners op het gebied van het wonen en de woonomgeving in de ruimste zin van het woord. Op basis
van voornoemde uitgangspunten was bij de Bewonersraad Rochdale de participatie in 2016 onderverdeeld op
drie niveaus:
Complexniveau
Bewonerscommissies (-verenigingen) en complexvertegenwoordigers;
Concernniveau
Bestuur Bewonersraad Rochdale;
Lokaal niveau
Werkgroepen die deelnemen aan onderhandelingen
over prestatieafspraken per gemeente.
In de Samenwerkingsovereenkomst tussen Rochdale
en de Bewonersraad (2012) ligt vast op welke niveaus
informatierecht, (gekwalificeerd) adviesrecht, instemmingsrecht en voordrachtsrecht zijn geregeld. Op 1 juli
2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. In
deze wet is een aantal rechten veranderd ten opzichte
van de oude Woningwet. Daarom moet een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden.
Overigens zijn Rochdale en de Bewonersraad verplicht
nu al te handelen naar de nieuwe wet.

Personeel

Gedurende het kalenderjaar 2016 hielden de volgende
personen zich bezig met secretariële ondersteuning
van Bewonersraad Rochdale:
Myrthe Baaij
Veronica Verhulst

van 1 februari t/m 26 februari
van 7 maart t/m 31 december

Vanwege de door Rochdale gewenste ontkoppeling
heeft de Bewonersraad zelf een betaalde kracht aangenomen. Dat werd bestuursondersteuner Veronica
Verhulst.
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Interview met Werkgroep DAEB/Niet-DAEB:

‘We konden harde noten
kraken door elkaars
uitgangspunten te respecteren’

‘Trots op wat we
hebben bereikt!’
Frans de Munk

Met de komst van de nieuwe Woningwet in 2015 moesten corporaties
eenmalig een verplichte scheiding aanbrengen tussen ‘Diensten van Algemeen
Economisch Belang’ en overige diensten: de zogeheten ‘Knip’. Uitgaande van
de vrije markt wil de Europese Unie beschermen wat met marktwerking
verkeerd zou kunnen gaan. Een gesprek tussen Vera van Lieshout, coördinator
werkgroep scheiding DAEB/Niet-DAEB en Frans de Munk, adviseur vanuit het
Woonbond Kennis- en Adviescentrum

Onder DAEB valt het sociale
deel van het bezit, legt Frans uit.
“Woningen tot de huurgrens en
maatschappelijk vastgoed, zoals
buurthuizen.” Over de uitkomst van
de scheiding is Vera best tevreden.
“Ooit verloren veel corporaties geld
door risicovolle activiteiten.
Lessons learned. De formele ‘Knip’

is het resultaat van die les.”
Rochdale moest half december
2016 een plan indienen bij het
Ministerie, voorzien van de zienswijzen van de Bewonersraad en
betrokken gemeenten. Frans: “Het
was geen gewoon advies. Bij een
negatieve zienswijze had Rochdale
veel uit te leggen aan de Minister.
Toen jullie je kritisch opstelden,
kon je dat merken.”
In de zomer van 2016 begon een
intensief traject waar haast bij was.
“Toch was er genoeg aandacht
voor de basis,” vertelt Vera. “Wij
werden uitgenodigd bij informatiebijeenkomsten voor medewerkers.
Daarna konden we aan de slag met
‘Questions & Answers’. Bijvoorbeeld: ‘Wij zijn bezorgd over… En:
Hoe gaan jullie om met …?’. Wij
hebben er steeds op gehamerd dat
je toekomstgericht moet kijken met
onderbouwde verwachtingen voor
diverse doelgroepen.” De vraag was:
wordt het een juridische splitsing of
een administratieve?
“De keuze voor het laatste was
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cruciaal,” aldus Frans, “omdat het
één organisatie en één bestuur
blijft. Zo houdt de Bewonersraad invloed op de vrije sector en blijft ook
die huurders vertegenwoordigen.”
Het voorstel van Rochdale maakte
een afname van 3.434 sociale huurwoningen mogelijk. “Onze vraag
was: hoe kom je daarbij? Waarom?”
Frans verzamelde eigen gegevens.
Die toonden aan dat bij Rochdale de sociale huur al jaren kromp,
tegenover een groeiende doelgroep.
De corporaties in de regio Amsterdam hebben samen 30.000 sociale
huurwoningen te kort. “Dan kun je
niet met zo’n voorstel komen,” vindt
Vera. ” De Knip heeft invloed op veel
beleidsterreinen. We hadden onder
meer kritiek op de lage slaagkans
voor woningzoekenden en op de
stagnatie in de doorstroming.
Ouderen wonen intussen langer
zelfstandig, waardoor het tekort
aan geschikte seniorenwoningen
stijgt.” Tegelijkertijd wilde Rochdale
bij renovatie gemakkelijker kunnen
liberaliseren. “Hun toverwoord was:

zo flexibel mogelijk. Dan kun je inspelen op allerlei ontwikkelingen. Ze
wilden ook een deel van de sociale
huur onderbrengen in het commerciële segment, de Niet-DAEB. Daarbij kregen we de toezegging dat die
woningen onder het staande beleid
voor sociale huur zouden vallen.”
De Werkgroep gaf in eerste instantie geen positieve zienswijze af.
Zo werd Rochdale uitgedaagd meer
informatie te geven en duidelijkheid te bieden over aantallen en
onderhoudsconditie van sociale
huurwoningen. Vera: “Daar bedongen we klasse 3 in plaats van 4 op
een schaal van 1 (nieuwbouw) tot 6
(slooprijp). In enquêtes onder onze
achterban wordt de matige conditie
van de complexen vaak genoemd.”
Frans vervolgt: “De Knip gaat ook
over wat je de komende jaren van
plan bent. De Bewonersraad wilde
genoeg geld in de meerjarenbegroting om op hoger niveau onderhoud te kunnen plegen. Uiteindelijk
maakten we harde afspraken over
de onderhoudsconditie en kre-

gen we op papier dat de sociale
huurvoorraad gedurende tien jaar
niet krimpt behoudens een kleine,
tijdelijke dip over een beperkt aantal
jaren. De Bewonersraad blijft alles
de komende jaren monitoren. Een
goede afspraak.”
Het overleg vond volgens Vera
steeds plaats in een goede sfeer.
“We moesten harde noten kraken.
Rochdale wilde flexibiliteit omdat ze
de toekomst niet kan voorspellen.
Wij wilden optimale zekerheid. Dat
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accepteerden we van elkaar.” Frans
vindt dat de werkgroep heel goed
werk heeft gedaan. “We hebben bereikt wat we wilden.” Zonder Frans
was dat minder gemakkelijk gegaan,
denkt Vera. “Bovendien help je ons
als werkgroepleden ook te professionaliseren. Het was een van
de meest nuttige werkgroepen die
ik heb meegemaakt. En: lang niet
iedere bewonerskoepel in Amsterdam kan zeggen dat ze dit hebben
bereikt!”
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Adviesaanvragen en
uitgebrachte adviezen in 2016

Beleid minimaliseren open verbrandingstoestellen

Vergaderingen in 2016
Het bestuur van de Bewonersraad Rochdale vertegenwoordigt de huurders
van Rochdale en hun bewonerscommissies op beleidsniveau bij de Raad van
Bestuur. Gedurende het kalenderjaar vond maandelijks, behalve tijdens het
zomerreces, overleg plaats tussen de Bewonersraad Rochdale en de Raad van
Bestuur van Rochdale. De vergadering op 9 november vond plaats in de vorm
van een ‘heisessie’ over de onderlinge samenwerking tussen Rochdale en de
Bewonersraad.
Onderwerpen die in de reguliere vergaderingen aan de
orde kwamen, waren onder meer adviezen over:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huurbeleid
Projectplan Zuidelijk Veld Kolenkitbuurt
Onderhouds-ABC en Onderhoudsabonnement
Kaderbrief
Aanpassing verkoopregelingen huurders
Huurbeleid bij nieuwbouw en renovatie
Scheiding DAEB/niet-DAEB
Beleidsdocument asbest
Zelfbeheer in schoonmaak
Initiatieven wooncoöperaties

Daarnaast hebben de diverse werkgroepen vergaderd
over deze en andere onderwerpen.
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Raad van Commissarissen

Ook in 2016 was er contact tussen de BBSH-leden in
de Raad van Commissarissen en de Bewonersraad.
Met ingang van 1 januari 2017 vervangt de heer Marc
Zonneveld zijn voorganger Ludo Wijngaarden als lid van
de RvC belast met onder meer huurdersbelangen.

Algemene Ledenvergadering

Op 30 maart en op 30 november vonden Algemene
Ledenvergaderingen plaats. Aan de orde kwamen onder
andere de adviesaanvragen genoemd bij de overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur.
Daarnaast werd nog een extra Algemene Ledenvergaderingen gehouden op 25 mei. Tijdens deze extra ALV
werden de uitslagen van een grote bewonersenquête
gepresenteerd en vond discussie plaats over de koers
van Rochdale.

Bewonersraad Rochdale ~Jaarverslag 2016

Rochdale wil uiterlijk 2017 alle open verbrandingstoestellen in het bezit vervangen hebben. Het betreft ruim
2.300 geisers, moederhaarden en gashaarden. Vervanging geschiedt door gesloten, veilige toestellen met
rookgasafvoer. Vervanging is een geriefsverbetering
en leidt tot een huurverhoging, meestal gedeeltelijk
subsidiabel in de huurtoeslag.
De Bewonersraad adviseerde positief onder voorwaarden. Jurisprudentie in vergelijkbare gevallen moet worden gevolgd en er moet maatwerk zijn voor huurders
die de extra kosten niet kunnen dragen en in specifieke
situaties, bijvoorbeeld voor ouderen die de ingreep niet
aankunnen.

Huurbeleid

-R
 ochdale wil de komende vijf jaar 10% van de sociale
huurwoningen toewijzen aan huurders met een inkomen tussen € 35.739, - en € 39.874, -;
-R
 ochdale wil de Huursombenadering per 1 juli 2016
laten ingaan;
-S
 treefhuurbeleid in klassen van 100 naar gemiddeld 84% van de maximale huur en van 25 naar 15%
vrijesectorwoningen in het bezit.
De Bewonersraad stelde een aantal aanpassingen
voor. Rochdale ging akkoord met het verlagen van de
aftoppingsgrens voor de inkomensgroep tot € 34.678,op € 711,- en het toepassen van huurverlaging als de
huidige huur daar al boven ligt. Verder werd een extra
huurverhoging van 1% geschrapt voor de inkomensgroep tussen € 34.678,- en € 44.360,-.

Projectplan Zuidelijk Veld Kolenkitbuurt

De Bewonersraad ontving een adviesaanvraag op
het projectplan, bestaande uit een Ontwerpplan en
een bijbehorend Sociaal Plan. De Bewonersraad zag
zich – na raadpleging van de huurders – genoodzaakt

voorlopig negatief te adviseren. Rochdale ontving een
zestal deelvoorstellen voor het Sociaal Plan en willigde
die waar mogelijk in.

Onderhouds-ABC en
Onderhoudsabonnement

Rochdale wilde het Onderhouds-ABC vernieuwen.
Duidelijker en meer naar de letter van de wet, wat
betekent dat de huurder voor meer zaken de verantwoordelijkheid draagt. Verder wilde Rochdale een
service-abonnement invoeren, waarmee huurders hun
onderhoudsverantwoordelijkheden afkopen. De Werkgroep Onderhoud werd aan het begin van het traject
(reeds in 2013) hierbij betrokken. Dat traject verliep
stroef, waarna de Bewonersraad een voorlopig positief
advies uitbracht. Diverse opmerkingen en wijzigingen
werden verwerkt. Rochdale geeft aan dat met name
het ABC geen statisch document is en dat ook in latere
stadia toevoegingen en wijzigingen mogelijk blijven.

Aanpassing Verkoopregelingen huurders

Rochdale was voornemens in 2016 de kortingsregeling
bij verkoop aan huurders en de daaraan gekoppelde
zogenaamde ‘startersrenteregeling’ te beëindigen. De
Bewonersraad kon niet akkoord gaan met dat voorstel
en adviseerde negatief. Rochdale legde het advies
naast zich neer en beëindigde beide regelingen.

Huurbeleid bij nieuwbouw en renovatie

Rochdale wilde in 2016 een nieuw huurbeleid invoeren, specifiek bij nieuwbouw en na renovatie. Rochdale vroeg instemming met een streefhuur van 100%
maximaal redelijk in deze categorieën. Daarbij zijn de
planteams gebonden aan een gewenste doelgroepverdeling en worden zittende en terugkerende huurders
behandeld volgens de criteria van de Huurcommissie.
De Bewonersraad adviseerde negatief op dit voorstel
en wilde de garantie dat sociale huurwoningen na
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Interview Werkgroep Huurbeleid:

het realiseren van nieuwbouw en renovatie zowel na
oplevering als op termijn niet uit de sociale huursector
zouden verdwijnen. Wij stelden voor om aanvullend op
het WWS een verouderingsaftrek toe te passen gebaseerd op de leeftijd van de woning, na renovatie. Verder
stelden we voor om de zogenaamde woonlastengarantie toe te passen bij renovatie en nieuwbouw. Eveneens
stelden we voor dat het onlangs vastgestelde reguliere
huurbeleid ook geldt voor woningen in nieuwbouw
en na renovatie. Bovendien vonden we dat voor alle
huidige huurders die recht hebben op huurtoeslag, de
huurprijs na renovatie niet boven de aftoppingsgrens
mag komen die op het betreffende huishouden van
toepassing is.
Ondanks een uitspraak van de Geschillencommissie
Amsterdamse Kaderafspraken gaf Rochdale aan het
beleid niet te willen wijzigen en – samen met andere
Amsterdamse woningcorporaties – in verweer te gaan
tegen de uitspraak van de Geschillencommissie.

Kaderbrief

In de Kaderbrief 2017 staan de kaders voor de afdelingsplannen voor 2017 en het Meerjarenplan en de
Meerjarenbegroting van Rochdale voor 2017-2021.
De Bewonersraad reageerde puntsgewijs op de brief,
waarbij wensen en prioriteiten werden aangereikt vanuit een positieve insteek. Rochdale gaf in veel gevallen
aan de wensen en prioriteiten waar mogelijk te zullen
respecteren.

Scheiding DAEB/niet-DAEB

(zie interview met Vera van Lieshout en Frans de Munk)
Woningcorporaties moeten volgens de Herziene Woningwet van 1 juli 2015 hun diensten van algemeen
economisch belang (DAEB) per 2018 scheiden van hun
niet-DAEB-activiteiten. Rochdale schreef een ontwerpvoorstel en vroeg de Bewonersraad om officieel haar
zienswijze hierop te geven.
De Bewonersraad had meer specifieke informatie
nodig om deze zienswijze te kunnen realiseren. Daarbij
ging het vooral om de woningvoorraad en de gevolgen
voor de huurdersbelangen en de participatie. Rochdale
deed vier toezeggingen: over de omvang van de sociale
voorraad, de verdeling van streefhuren in de sociale
voorraad, de onderhoudsconditie en de flexibiliteit in
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de toekomst. Toen ook de belofte kwam dat de Bewonersraad betrokken zal worden bij de monitoring van
de sociale huurvoorraad, kon de Raad een positieve
zienswijze afgeven.

Beleidsdocument asbest

In juli legde Rochdale een beleidsdocument over de
omgang met asbest voor aan de Bewonersraad. Hierop
adviseerde de Raad positief, onder voorbehoud van
enige aanvullende informatie. Rochdale gaf de gevraagde informatie en wil in 2017 het beleid implementeren in haar organisatie.

Zelfbeheer in schoonmaak

‘Rochdale heeft de
portemonnee op orde.
Nu de huurders nog.’
De Werkgroep Huurbeleid bereidt jaarlijks een conceptadvies voor over het
huurbeleid van Rochdale. Dini Kuit-Wisman vertegenwoordigt met Onno Elema het Algemeen Bestuur van de Bewonersraad in de werkgroep. Nico van der
Bijl is een van de huurdersvertegenwoordigers. Belangrijke speerpunten van
de werkgroep waren in 2016 het huurbeleid ten aanzien van huurders met een
minimuminkomen, beperking van de extra huurverhoging voor scheefwoners
en uiteraard behoud van de sociale huursector in het algemeen.

Rochdale wil huurders de mogelijkheid geven (een deel
van) de schoonmaak van gezamenlijke ruimten zelf te
regelen en stelde hiertoe een menukaart met vier keuzes op: van de huidige situatie tot ‘schoonmaak geheel
in handen van de huurders’. Extern juridisch onderzoek
toont aan dat de Bewonersraad instemmingsrecht
heeft in deze zaak, omdat het een servicekostencomponent betreft. Rochdale betwist deze zienswijze. Tot
op heden is nog geen overeenstemming bereikt tussen
de werkgroep en Rochdale.

Initiatieven
Wooncoöperaties

Een coöperatie is iets anders dan een corporatie. Een
wooncoöperatie is een groep mensen die een aantal
woningen overneemt (bijvoorbeeld van een woningcorporatie). Daarbij maakt Rochdale onderscheid tussen
een beheercoöperatie en een koopcoöperatie. Rochdale deed een voorstel hoe om te gaan met dergelijke
initiatieven.
De Bewonersraad adviseerde:
-e
 en korting te geven op de verkoop van sociale huurwoningen aan de wooncoöperatie, opdat er ook een
reële mogelijkheid wordt geschapen om een wooncoöperatie op te richten;
-b
 ij verkoop een kettingbeding in het verkoopcontract
op te nemen, waardoor sociale huurwoningen voor
de sociale huurmarkt en vrijesectorwoningen voor de
geliberaliseerde huurmarkt behouden blijven.
Rochdale nam kennis van deze adviezen, werkt het beleid verder uit en zal eventuele daadwerkelijke initiatieven in dit kader met de Bewonersraad bespreken.

Bewonersraad Rochdale ~Jaarverslag 2016

Dini Kuit-Wisman en Nico van der Bijl

De jaarlijkse carrousel begint
meestal in september te draaien
met discussie over het koersdocument van Rochdale, waarin het
huurbeleid voor de komende vijf
jaar is beschreven. Het werk loopt
door tot in het voorjaar wanneer
een advies over onder meer de
huuraanpassing de deur uit gaat.

“Vroeger was er ook een financiële
commissie”, vertelt Nico. ”Nu moeten we dergelijke informatie zelf
vergaren en verwerken. Gelukkig
hebben we hulp van de Woonbond
in de persoon van Frans de Munk.
Die heeft de kennis en het netwerk.”
Belangrijk, want Den Haag besluit
wat er allemaal mag en vervolgens
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gaan de corporaties met de bewoners onderhandelen over wat
er kan. “In het verleden kwamen
wij dan met een tegenvoorstel en
we ontmoetten elkaar ergens in
het midden. Er was veel onderhandelingsruimte.” Helaas is die
tijd voorbij, aldus Dini. “Sinds de
bestuurscrisis verschuilt Rochdale
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Werkgroepen van de Bewonersraad

‘We zijn meer dan voorheen
betrokken bij de voorbereiding’

1. Werkgroep Achterban

Leden: Lida Koning (coördinator), Joan Kreuger,
Nico Gommers.
Namens de huurders: Wim Hilderink.

De werkgroep heeft tot taak de contacten tussen de
Bewonersraad en Bewonerscommissies /huurders
te verbeteren. In april 2017 vindt een enquête plaats
onder de achterban.

zich achter financiële beperkingen.
Eerst moesten ze gered worden.
Later, toen de portemonnee weer
vol was, kwam minister Blok. Die
zei: je kunt best iets bij me inleveren.”
Toch heeft de werkgroep nog
steeds een belangrijke functie.
Nico: “We zijn meer dan voorheen
betrokken bij de voorbereiding.
Bovendien hebben we via de prestatieafspraken nóg een vinger in de
pap. Dat is ons gereedschap. Sinds
de invoering van de nieuwe Woningwet 2015 kunnen ze niet meer
om ons heen. Als het gesprek over
huurbeleid moeilijk loopt, kunnen
we ook bij de prestatieafspraken
dwars gaan liggen.” Daardoor
komt er wel meer op je schouders
terecht, denkt Dini. “We zitten bij de
prestatieafspraken als vrijwilligers
met twee professionele partijen
aan tafel. Gaande het seizoen komt
er meer duidelijkheid. Je bent veel
bezig met inlezen en verdiepen in
alles. We moeten professionaliseren. Hulp van iemand als Frans de
Munk is daarbij zeer welkom.”
In 2016 is onder meer een huurbevriezing afgesproken voor de

minimuminkomens. Die geldt alleen
voor de bewoners van woningen
die meer betalen dan 85% van de
maximaal redelijke huur en boven
de aftoppingsgrens van 711 euro.
Ook de kwaliteit van woningen kan
tellen, evenals het energielabel.
“Daarnaast”, zegt Nico, “vonden
wij het belangrijk dat de ‘scheefwoners’ worden ontzien. Rochdale
wilde vier, wij maximaal twee procent boeteverhoging plus inflatie.
De scheefwoners hadden al vier
keer een extra verhoging gehad.
Helaas kregen we hier niet ons zin,
het bleef vier procent plus inflatie.”
In het totale pakket mocht Rochdale niet boven de 1,3 % komen.
De scheefwoonboete kan, als daar
in de prestatieafspraken expliciete
afspraken over zijn gemaakt, daarbuiten gerekend worden. “Rochdale
vond dat van die expliciete afspraken sprake was. Wij dachten daar
anders over.” Rochdale is dus niet
in alles meegegaan. Andere corporaties, bijvoorbeeld die in Purmerend, zijn wat milder. “We hebben
geen resultaat bereikt om halleluja
over te roepen, maar we moeten het
er mee doen.”
“Wij zijn er voor de huurders”, vult

2. Werkgroep Algemene Huurvoorwaarden

Leden: Vera van Lieshout (coördinator), Jos van Veen.
Namens Rochdale: Chris Postma.
Rochdale wil de Algemene Huurvoorwaarden herzien
en aanpassen aan de standaardvoorwaarden van Aedes. De werkgroep moet een conceptadvies opstellen.

3. Werkgroep Bijzondere woonvormen/
Tijdelijke huurcontracten
Leden: Dini Kuit-Wisman (coördinator), Joan Kreuger.
De werkgroep was betrokken bij advies over wooncoöperaties. Zij houden zich bezig met onderzoek naar en
standpuntbepaling over nieuwe, alternatieve woon- en
contractvormen.
Dini aan. “We willen er altijd het
optimale uit halen en het is jammer
als dat niet lukt. Het laat onverlet
dat we ons met hart en ziel inzetten voor de huurders, ook die met
middeninkomens en in de vrije
sector.” Kijkend naar het financiële
plaatje vindt de werkgroep dat in
2017 geen extra huurverhoging
nodig is. “We zullen het zien. De
portemonnee van Rochdale is op
orde en alles wat er meer in komt
gaat toch naar Blok. Laten we maar
eens gaan kijken of we de portemonnees van de huurders ook op
orde kunnen krijgen…”

4. Werkgroep Conditiemeting
Leden: Nico Gommers (coördinator), Rudolf de Kaste,
Lida Koning.
Namens de huurders: Betty Jungen, Ger Kohn.

De werkgroep vertegenwoordigt de Bewonersraad bij
de Huurdersvereniging Amsterdam. De laatste vertegenwoordigt alle corporatiehuurders in Amsterdam in
het overleg over de Prestatieafspraken. Eind 2016 ging
de ALV van de HA akkoord met een nieuwe structuur en
gewijzigde statuten. De Bewonersraad Rochdale kon
zich hierin niet vinden en heeft eind 2016 besloten op
advies van de werkgroep haar lidmaatschap van de HA
per 1-1-2017 te beëindigen.

6. Werkgroep Herijking

Leden: Vera van Lieshout (coördinator), Marijke van
Wijk, Charlotte Laurant, Jos van Veen, Joan
Kreuger.
Deze interne werkgroep werkt algemene afspraken uit
over een door het Algemeen Bestuur gewenste nieuwe
werkwijze.

7. Werkgroep Huurdersoverleg
Purmerend/Landsmeer
Leden namens huurders: Lex van Essen (coördinator),
Nico van der Bijl, Jan Rose.
Namens Rochdale: Gerda van der Straaten.
De werkgroep overlegt met corporaties, huurdersverenigingen en gemeenten Purmerend en Landsmeer
over prestatieafspraken in het kader van de Woningwet. Die werden in november (Landsmeer) en december 2016 (Purmerend) ondertekend. In 2017 wordt een
Sociaal Statuut opgesteld.

De werkgroep werkt aan uitleg/presentatie over de
onderhoudsconditie van het bezit van Rochdale en het
inplannen van planmatig groot onderhoud.

8. Werkgroep Huurdersoverleg Zaanstreek

5. Werkgroep Huurdersvereniging
Amsterdam (HA)

De werkgroep denkt en praat in het huurdersoverleg
mee over prestatieafspraken.

Leden: Lida Koning (coördinator), Onno Elema.
Namens de huurders: Rob Lust.

Leden: Dini Kuit-Wisman (coördinator), Frank Vreugd,
Vera van Lieshout.
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9. Werkgroep Huurdersplatform Diemen

13. Werkgroep Keukenplan bij Mutatie

Lid: Jos van Veen (coördinator).
Namens de huurders: Betty Jungen.

Leden: Joan Kreuger (coördinator), Rudolf de Kaste.
Namens de huurders: Betty Jungen.
Namens Rochdale: Ellen Boeser-Bakker, Pieter de Boer.

De werkgroep zorgt voor inbreng in de jaarlijkse prestatieafspraken in Diemen.

10. Werkgroep Huurbeleid 2017/
Huursombenadering 2017
Lid: Onno Elema (coördinator).
Namens de huurders: Nico van der Bijl, Eric Bolhoven,
Peter van Buuren, Betty Jungen.
Namens Rochdale: Marijke de Vroomen.
De werkgroep startte in september 2016 en bereidde
een conceptadvies voor dat in definitieve vorm in 2017
zijn weg vindt naar Rochdale. De werkgroep Huurbeleid
2016 adviseerde aan het begin van het jaar en bestond
uit Dini Kuit, Nico van der Bijl, Betty Jungen en Onno
Elema.
De werkgroep Huurbeleid ontvangt ondersteuning
vanuit de Woonbond in de persoon van Frans de Munk.
Zie interview elders in dit verslag.

11. Werkgroep ICT/Nieuwe website
Leden: Nico Gommers (coördinator), Lex van Essen,
Onno Elema.
De werkgroep liet een nieuwe, interactieve website
maken voor Bewonersraad Rochdale.
Vanwege de door Rochdale gewenste ontkoppeling
heeft de Bewonersraad zelf bureaufaciliteiten moeten
aanschaffen als internet, mailadres, telefoon, computers, print- en kopieerfaciliteiten. De werkgroep ICT
heeft de aanschaf van deze nieuwe faciliteiten verzorgd.

12. Werkgroep Jaarverslag
Leden: Onno Elema (coördinator), Joan Kreuger.
De werkgroep bereidde jaarverslag 2015 voor ten
behoeve van de ALV.
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De werkgroep schrijft een conceptadvies voor het bestuur van de BWR over de pilot ‘Invoering
keukenplan bij Mutatie’.

14. Werkgroep Onderhoud
Leden: Vera van Lieshout (coördinator), Nico Gommers,
Rudolf de Kaste.
Namens de huurders: Ger Kohn, Joke Molleman, Ron
Meersschaert.
Namens Rochdale: Pieter de Boer, Carolus Pieters.
De werkgroep bereidt conceptadviezen voor over
Onderhouds-ABC en -abonnement en over nieuwe
sanitair- en keukenplannen.

15. Werkgroep Participatie
Leden: Jos van Veen (coördinator), Frank Vreugd, Nico
Gommers.
Namens de huurders: Betty Jungen, Joop Doevelaar,
Guido Rooijmans, Veronica Verhulst.
Namens Rochdale: Agnes Abrahams, Sharon Lackin,
Marija Bjelobrk.
De werkgroep werkt aan verbetering van de communicatie tussen Rochdale Sociaal Beheer en de
bewonerscommissies. Zij actualiseren een brochure
over dit onderwerp.

16. Werkgroep Servicekosten
Leden: Nico Gommers (coördinator), Joan Kreuger,
Rudolf de Kaste, Jos van Veen, Onno Elema,
Vera van Lieshout.
Namens de huurders: Ron Meersschaert, Ger Kohn.
Namens Rochdale: Mathijs van Dam.

17. Werkgroep Splitsing DAEB/niet-DAEB
Leden: Vera van Lieshout (coördinator), Joan Kreuger,
Rudolf de Kaste, Charlotte Laurant, Nico Gommers.
Namens Rochdale: Peter Gispen, Jochem Huijsmans,
Eric Kurpershoek.
Begeleiding Woonbond: Frans de Munk.
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De werkgroep bereidde met succes de zienswijze van
de BWR voor over de ‘Knip’. Zie interview elders in dit
verslag.

18. Werkgroep Vervanging open
verbrandingstoestellen
Lid: Joan Kreuger (coördinator).
Namens de huurders: Jan Geurtsen.
Namens Rochdale: Marc Compier, Marija Bjelobrk.
De werkgroep bereidde met succes een conceptadvies
voor en is nu belast met toezicht op het
proces.

19. W
 erkgroep Voordracht huurderscommissaris RvC Rochdale
Leden: Lex van Essen (coördinator), Joan Kreuger.
De werkgroep was betrokken bij de voorbereiding van
een bindende voordracht namens het bestuur van de
BWR en bij de selectieprocedure voor twee nieuwe
leden van de Raad van Commissarissen, waarvan één
ook BBSH-vertegenwoordiger is. Dat werd de heer
Marc Zonneveld. Hij treedt in 2017 aan samen met
mevrouw Edith Nordmann.

22. Werkgroep Schoonmaak in Zelfbeheer
Leden: Nico Gommers (coördinator), Rudolf de Kaste,
Lida Koning, Joan Kreuger, Marijke van Wijk, Puck de
Beet, Frank Vreugd.
Namens de huurders: Ron Meersschaert, Co Borman,
Paul Kroll.
De werkgroep is bezig met het voorbereiden van een
advies op de vier ‘menu’s’ die Rochdale
voorstelt. Meer informatie leest u in het hoofdstuk
‘Adviesaanvragen’.

23. W
 erkgroep Huurbeleid bij Nieuwbouw
en Renovatie
Leden: Vera van Lieshout (coördinator), Dini KuitWisman, Marijke van Wijk.
Namens de huurders: Jasper van Riel, Mark Ubbink,
Flavio del Pomo, Pieter Cornelissen.
De werkgroep bereidde een conceptadvies voor. Dat
advies – en een aanvullend advies – is inmiddels door
de BWR uitgebracht.

24. Werkgroep Jaarverslag 2016
Leden: Onno Elema (coördinator), Charlotte Laurant.
Extern: Bert Vooijs (tekstschrijver), Cor Mantel (fotograaf).

20. Werkgroep Warmtewet
Leden: Onno Elema (coördinator), Lida Koning.
Namens Rochdale: Mathijs van Dam, Hans van Diën.

De werkgroep bereidde het verslag voor dat u nu leest.

De werkgroep werkt aan het opstellen van een
conceptadvies en ontwikkelt een methodiek met
betrekking tot wijzigingen in de Warmtewet die noodzakelijk maken dat Rochdale blokverwarming anders
afrekent.

25. Werkgroep Onverzilverde ProPoints
Leden: Charlotte Laurant (coördinator), Vera van
Lieshout, Frank Vreugd, Lida Koning.
De werkgroep bereidt een bestedingsvoorstel aan de
ALV voor betreffende het resterende
ProPointsbudget.

21.Werkgroep Woningwet
Leden: Vera van Lieshout (coördinator),
Nico Gommers.
Namens Rochdale: Peter Gispen, Jochem Huijsmans,
Eric Kurpershoek.
Deze werkgroep laat zich goed informeren over de consequenties van de nieuwe Woningwet voor corporaties,
bewonerskoepels en huurders.

Relaties met derden
De Bewonersraad was in 2016 vertegenwoordigd in:
-

Huurdersvereniging Amsterdam (HA)
Huurdersoverleg Purmerend (HoP)
Huurdersoverleg Zaanstad (HoZ)
Huurdersplatform Diemen (HPD)
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Leden van de
Bewonersraad Rochdale in 2016
12302
12304
12315
12401
12402
12403
12406
12501
12601
12800
13203
13209
13301
13302
13303
13404
13504

Hilversumstraat
Markengouw/Den Helderstraat/Waalenburgsingel
(Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Markengouw’)
Slufter
Bezaanjachtplein (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘De Bezaan’)
Lucien Gaudinstraat (bewonerscommissie gebruikt als naam ‘De Slinger’)
Lina Radkepad/Jim Thorpepad
Bezaanjachtplein
(Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Bannecentrum Rochdale’)
Zeevaarthof/Westerlengte/Zeevaart
Thomas Prinslaan
Landsmeer
Poelenburg
Oost-Dorsch
Galjoenstraat/Schoenerstraat
Noordwachter
IJdoorn
De Kiel
Hondemanstraat/Boere Jonkerstraat
(Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Slachthuis’)
Archangelstraat/Narvastraat/Havenstraat/Wyborgstraat
(Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Havenbuurt’)
Justpier
Justpier (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Saen Tropee’)
Hoefblad/Hoornblad/Lepelblad
Heemstee
Mergelland
Jan Bijhouwerstraat/Da Palestrinastraat
(Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Palbij’)
Rotanstraat
Rotterdamhaven
Abel Tasmanplein (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Zuidland’)
Nieuw Gerenstein
Nieuw Geinwijk (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Nos Perla’)
Geldershoofd
Gooioord
Groeneveen
Laag Koningshof
Blok AB
Koornhorst
Karspelhof (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Kas Dushi’)
Mijehof/Mijndenhof
Vianenstraat/Vleutenstraat/Voorthuizenstraat/Vreelandplein
Gein 4
WIBO-woningen Eben Haëzer
Gerardt Burghoutweg
(Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Achter de Kerken’)
Harmonielaan
(Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Huurdersvereniging Diemen’)
Henry Dunantlaan
(Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Huurdersvereniging Diemen’)

22120
22122
22144
22146
22159
22170
22191
22505
22509
31004
31005
31024
31064
31085
31131
31132
31133
31137

Rode Kruislaan
(Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Huurdersvereniging Diemen’)
Buitenlust
(Bewonersvereniging gebruikt als naam: ‘De Bewonersvereniging Buitenlust’)
Venserkade
Fregat
Jeruzalem
(Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Frankendael bij Rochdale’)
Amsteldorp
Linnaeushof
Steigereiland Noord (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Rohstein’)
Amstelvlietstraat
Borgerstraat/Jacob van Lennepstraat/Tweede Kostverlorenkade
Bellamystraat/Hasebroekstraat/Tweede Kostverlorenkade/Van Effenstraat
(Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘BellamyNoorlander’)
Van Karnebeekstraat/Dudok de Withof/Willem Mulierhof
Willem Dreesplantsoen/J.G. Suurhoffstraat/Marga Klompélaan
Krijn Breurstraat (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Carpe Diem’)
Louis Davidsstraat
Lederambachtstraat
Laan van Vlaanderen/Hechtelstraat
Hudsonstraat/Davisstraat/Columbusplein/Columbusstraat
(Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘De Ontdekking’)
Orteliusstraat
Hertingenstraat/Nierkerkestraat
Amstel
Nieuwe Uilenburgerstraat/Oudeschans
(Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Uilenburg’)
Adrichemstraat/Zaanstraat/Assendelftstraat
(Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Prettig Wonen’)
Van Limburg Stirumstraat/Van der Duijnstraat
(Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘De Koperen Knoop’)
De Wittenkade
De Boelelaan
Duinbeek/Moermond
(Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Moermond-Duinbeek’)
David Blesstraat/Henriette Ronnerplein/Cornelis Springerstraat/Talmastraat
(Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘WoonAlert’)
Vaartstraat/Vlietstraat
Schinkelhavenkade
Olympiakade/Amstelveenseweg/Sportstraat/Turnerstraat
(Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Amstelveenseweg’)
Melis Stokehof/Hugo Verriesthof/Henric van Veldekehof/Jacques Perkstraat
(Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Burgemeester Roëll’)
Leeuwendalersweg (Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Scala’)
Haspelsstraat/M.C. Addicksstraat
(Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘Burgemeester Fockstraat’)
Martinus Nijhoffstraat/Van Moerkerkenstraat
(Bewonerscommissie gebruikt als naam ‘De Verfdoos’)

LBR
13900
13903
13904
14000
14107
14200
14204
14301
14304
14305
21054
21058
21063
21066
21068
21085
21087
21092
21186
21206
21216
21218
21248
22101
22103
22119
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31140
31203
35001
35002
35202
35272
35277
35393
35427
35470
35477
35478
35479
36008
36015
36102
36200
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