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Voorwoord

Beste lezer,
2013 was voor de Bewonersraad Rochdale een jaar 
van hoop en zorg. Helaas meer van het laatste. In 
het jaarverslag over 2012 gaven we al aan dat we 
ons zorgen maakten over de positie van de huurder. 
Die zorg is intussen alleen maar gegroeid. De invoe-
ring van een verhuurderheffing bleek zeer bepalend. 
Er moet veel geld opgebracht worden in de sociale 
huursector. Het Vestia-schandaal zit daar ook tus-
sen. In dit verslag leest u meer over deze onder-
werpen in een artikel van penningmeester Veronica 
Verhulst en een dubbelinterview met voorzitter Betty 
Jungen en René Grotendorst, de voorzitter van de 
Raad van Bestuur van Woningstichting Rochdale.

De Bewonersraad komt op voor de huurders van 
Rochdale. Voor die huurders raakten de afgelopen 
jaren de financiële verhoudingen zoek. De huren 
blijven stijgen, terwijl de inkomens krimpen of gelijk 
blijven. Daardoor betalen huurders een steeds hoger 
percentage van hun inkomen aan huisvesting. 

Rochdale reorganiseert. Uiteraard met de bedoeling 
ons in de toekomst efficiënt en met minder kosten 
zo veel mogelijk service te kunnen verlenen. Een 
reorganisatie vraagt veel van de medewerkers. Ook 
de huurders lijden eronder. Vertrouwde contact-
personen verdwijnen en met nieuwe – of andere – 
medewerkers moet opnieuw een vertrouwensband 
worden opgebouwd. Een groot deel van het jaar 
wisten de medewerkers van Rochdale niet waar ze 
aan toe waren. Dat is onontkoombaar, maar het is 
niet goed voor de motivatie. 

Onderdeel van de reorganisatie was het sluiten per 
1 maart 2013 van de vestigingen in de wijken en 
– daaraan gekoppeld – het opheffen van de Ge-
biedsraden. Een grote klap voor de bewonersparti-
cipatie, want we zijn een belangrijke schakel kwijt in 
de ketting. We proberen de communicatie met de 
bewonerscommissies nu zelf te organiseren. Daar-
naast hebben we een systeem opgezet waarbinnen 
werkgroepen zich buigen over specifieke onder-
werpen en over het beheer van kleinere wijken en 
gebieden. Dat werkt, maar we verlangen terug naar 
de structuur die de oude situatie bracht: per gebied 
een directeur met wie we regelmatig overlegden en 
duidelijke afspraken konden maken. Inmiddels werkt 

Rochdale met wijkteams waarin alle disciplines 
vertegenwoordigd zijn. Binnen Rochdale wordt hard 
gewerkt aan de broodnodige verbetering van de 
dienstverlening. 

Wij blijven een vuist maken voor betaalbare huur. 
Mensen moeten een kwalitatief goede woning kun-
nen huren voor een prijs die binnen hun budget 
past. De strijd om die goede, betaalbare woonruimte 
met alles wat bij onze inspanning daarvoor komt 
kijken, betekent veel werk voor het bestuur van 
de Bewonersraad. Onze werkzaamheden worden 
langzamerhand semiprofessioneel. Toch is en blijft 
het vrijwilligerswerk. Zonder de ondersteuning van 
Corry Smeets, onze duizendpoot op kantoor, zou ik 
in elk geval zelf mijn taak voor de Bewonersraad niet 
naast mijn werk kunnen vervullen. 

Die ondersteuning geeft hoop. Dat geldt ook voor de 
ondersteuning vanuit de Woonbond, waarover Frans 
de Munk in een interview in dit verslag vertelt. Even 
hoopgevend is het aantreden van drie nieuwe, re-
latief jonge bestuursleden. Eén van die drie is Joan 
Kreuger. Ook zij vertelt in dit verslag haar verhaal. 

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Bewonersraad Rochdale

Betty Jungen, voorzitter.  
Juli 2014
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Sinds half september 2011 werd het bestuur voor-
gezeten door vicevoorzitter Betty Jungen. Per 1 
januari 2013 aanvaardde mevrouw Jungen formeel 
de functie van voorzitter. In 2013 vormde zij een 
dagelijks bestuur met secretaris Onno Elema en 
penningmeester Veronica Verhulst. Nico van der Bijl 
vervulde de functie van 2e penningmeester, Rudolf 
Misset die van 2e secretaris en Wim Grannetia die 
van vicevoorzitter. 

In 2013 bestond het bestuur uit de volgende 
personen:

Betty Jungen (voorzitter) 
Financiële commissie
Geschillenadviescommissie van Rochdale
Werkgroep Huurbeleid/Huurvisie/Betaalbaarheid
Werkgroep Reglementen/Statuten

Wim Grannetia 
(vicevoorzitter tot 1 januari 2014) 
Beheer Website

Onno Elema 
(secretaris)  
Redactie Bewonersblad Thuis
Werkgroep Huurbeleid/Huurvisie/Betaalbaarheid
Werkgroep Reglementen/Statuten
Werkgroep Samenwerkingsovereenkomst
Beheer Website

Rudolf Misset 
(2e secretaris) 
Reserve Geschillenadviescommissie van Rochdale
Reserve-afgevaardigde Huurdersvereniging 

Samenstelling van het bestuur 
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Amsterdam
Werkgroep Alternatieven ProPoints

Veronica Verhulst 
(penningmeester) 
Afgevaardigde Huurdersvereniging Amsterdam
Afgevaardigde Werkgroep Herhuisvesting Parkstad

Nico van der Bijl 
(2e penningmeester) 
Financiële commissie
Commissie Woonconsumenten Purmerend
Reserve-afgevaardigde Huurdersoverleg Zaanstreek
Werkgroep Huurbeleid/Huurvisie/Betaalbaarheid 
Werkgroep Samenwerkingsovereenkomst

Niek Degenkamp 
(tot 1 januari 2014)

Jan Geurtsen 
(sinds de ALV van november 2013)

Rudolf de Kaste
Werkgroep Onderhoud

Lida Koning 
(sinds de ALV van november 2013)

Joan Kreuger 
(sinds de ALV van november 2013)

Dini Kuit-Wisman
Afgevaardigde Huurdersvereniging Amsterdam

Joke Molleman
Werkgroep Onderhoud

Wilma Reinders
Werkgroep Reglementen/Statuten

Jos van Veen 

Gedurende 2013 fungeerden mevrouw Fadime Örgü 
en de heer Ludo Wijngaarden als vertegenwoor-
digers namens de Bewonersraad in de Raad van 
Commissarissen van Rochdale. 

V.l.n.r. boven: Onno 
Elema, Lida Koning, Dini 
Kuit-Wisman, Veronica 
Schuit-Verhulst, Betty 
Jungen, Jan Geurtsen. 
Onder: Nico van der 
Bijl, Rudolf de Kaste, 
Nico Gommers, Jos van 
Veen, Joke Molleman, 
Corry Smeets. 

Niet op de foto: Joan 
Kreuger, Rudolf Misset, 
Vera van Lieshout, 
Wilma Reinders.
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Raad van Bestuur en Bewonersraad 
strijden voor hetzelfde doel

René Grotendorst trapt af: “In principe hebben 
Rochdale en de Bewonersraad dezelfde mening 
over de verhuurderheffing. Net als de Bewonersraad 
vinden ook wij deze heffing een slechte zaak. Deze 
legt zoveel beslag op onze financiën dat we forse 
maatregelen moeten nemen op zeer korte termijn. 
Daarvoor hebben we in de eerste plaats op onze 
eigen organisatie bezuinigd en hebben we besloten 
minder geld te steken in nieuwbouw en renovatie. En 
ja, het betekent ook dat wij de huren moeten verho-
gen.” 

Betty Jungen benadrukt het standpunt van de 
Bewonersraad: “Wij zijn fel tegen deze heffing. Het 
maakt de huren onbetaalbaar!”

Toch ingestemd met heffing
Ondanks dat Rochdale de heffing een slecht idee 

vindt, stemde zij op het Aedes-congres toch vóór 
het akkoord waarin de heffing als voldongen feit 
wordt geaccepteerd. 
René legt uit waarom: “Wij hebben ons sterk 
verweerd tegen deze heffing, samen met andere 
corporaties. Er lag echter nóg een maatregel van 
het kabinet op tafel. Daarbij zouden wij maar liefst 
veertig procent van ons bezit in een commerciële bv 
moeten onderbrengen. Dat wilden wij koste wat het 
kost vermijden, want dan was een groot deel van 
onze huurders meteen uit de sociale sector verdwe-
nen! Temeer omdat de verhuurderheffing niet meer 
was tegen te houden, vonden we het belangrijker 
deze maatregel van tafel te krijgen.” 

Betty schudt haar hoofd: “De Bewonersraad heeft 
een brief aan de Raad van Bestuur gestuurd met 
het advies om de Aedes-deal niet te ondertekenen. 
Ook hebben wij een brief gestuurd naar de Raad 
van Commissarissen van Rochdale, de wethouders, 
de directie van Aedes, de Huurdersvereniging, de 

Vanaf 2013 betalen woning-
corporaties een verhuurderheffing 
aan de Belastingdienst. Deze 
heffing kost Rochdale ongeveer 30 
miljoen euro per jaar. Begin oktober 
organiseerde Aedes, de koepel van 
woningcorporaties, een congres. 
Hier stemde 68 procent van de 
corporaties in met het 
onderhandelingspakket tussen 
Aedes en het kabinet. Belangrijk 
pijnpunt daarbij was dat de 
corporaties hun verzet tegen de 
verhuurderheffing staken, omdat ze 
die als voldongen feit zien. Wat 
vindt Rochdale er zelf van, en hoe 
denkt de Bewonersraad erover? 
Een discussie tussen René 
Grotendorst (voorzitter Raad van 
Bestuur) en Betty Jungen 
(voorzitter Bewonersraad). 

Foto Studio309.nl, Anouk De Kleermaeker
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INTERVIEW 

Woonbond en de fractievoorzitters van de Eerste en 
de Tweede Kamer. Wij zijn van mening dat alle cor-
poraties samen hadden moeten zeggen dat ze niet 
akkoord gingen en de heffing niet gaan betalen. Dan 
had minister Blok echt iets anders moeten beden-
ken. Waarom is dat niet gebeurd?” 

René vertelt dat Rochdale driekwart jaar heeft 
gelobbyd en gevochten. “Maar op een gegeven mo-
ment werd duidelijk dat deze heffing er gewoon zou 
komen. Wij bepalen niet wat er in ons land wordt 
besloten, dat doet de politiek. Daar leggen wij ons 
uiteindelijk bij neer.”

Betaalbaarheid als discussiepunt
De heffing heeft mede tot gevolg dat Rochdale de 
huren de komende vijf jaar maximaal zal verhogen. 
Daarbij wordt rekening gehouden met de puntentel-
ling. 
Betty heeft er veel moeite mee: “Wij hebben sterk 
het idee dat Rochdale het huurbeleid als sluitstuk 
ziet om de financiën rond te krijgen. En dat mag het 
nooit zijn! De huurder is de dupe; wij vinden de soci-
ale doelstelling van Rochdale niet meer terug.”
 
René reageert: “Een groot deel van deze discussie 
is terug te voeren op de vraag in hoeverre de betaal-
baarheid van woningen de verantwoordelijkheid van 
de woningcorporaties is. Wij vinden dat hier grenzen 
aan zitten. De politiek bepaalt wat een acceptabele 
huur is en wanneer iemand recht heeft op huurtoe-
slag. Dat is niet aan ons. Onze taak is om te zorgen 
voor voldoende betaalbare en goede woningen.
Wij vinden het daarbij terecht dat mensen met een 
inkomen boven de sociale huurgrens meer huurver-
hoging krijgen. Bovendien zijn onze huren gemid-
deld genomen lager dan de huren van vergelijkbare 
corporaties. Onze gemiddelde huur van 420 euro 

kunnen wij met 140 euro verhogen zonder boven de 
zogenaamde aftoppingsgrens van de huurtoeslag te 
komen. Van die verhogingen merkt de zittende huur-
der dus niets in zijn portemonnee.” 

Betty ziet echter wel een ander gevolg. “Wat er 
nu gebeurt, is dat woningen zodra ze leeg komen 
een maximale huur krijgen. Er is een gat tussen de 
aftoppingsgrens (574 euro) en de maximale huur 
die Rochdale vraagt voor haar sociale huurwonin-
gen (681 euro). Over dit verschil krijgt de huurder 
geen huurtoeslag. Dit gat van ruim 100 euro moet 
de huurder helemaal zelf betalen. Nu al leeft 32,1 
procent van de huurders in onze regio onder de 
armoedegrens als gevolg van het huurbeleid. Dit 
stijgt in 2017 naar 37,6 procent door de maximale 
huurstijgingen. In populaire wijken, zoals in Diemen, 
is Rochdale al helemaal niet bereid de huur af te 
toppen en dus onder de maximaal toegestane huur 
te gaan zitten. Zo worden huurders gedwongen om 
te kiezen voor een woning in een mindere buurt. 
Op die manier bepaalt Rochdale dus waar iemand 
wel of niet kan wonen. Dat vinden wij een kwalijke 
zaak!” 
René: “Daar staan wij anders in; wij vinden het 
redelijk dat mensen met een erg laag inkomen ook 
minder keus hebben.”

“Wij hebben sterk het 
idee dat Rochdale het 
huurbeleid als sluitstuk 
ziet om de financiën 
rond te krijgen.”
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Woningstichting Rochdale onderscheidt drie vormen 
van participatie:  
1. bestuurlijke participatie (over beleidszaken),  
2. bewonersparticipatie (over huurdersbelangen) en  
3. projectparticipatie (bij stedelijke vernieuwing). 

Bij elk van deze participatievormen zijn huurders 
direct betrokken: complexvertegenwoordigers en 
leden van bewonerscommissies en -verenigingen, al 
of niet afgevaardigd in de Gebiedsraden (tot 1 april 
2013) of de Bewonersraad Rochdale. 

Bestuurlijke participatie en 
bewonersparticipatie
De Wet op het overleg huurders verhuurder (Over-
legwet) vermeldt dat de verhuurder met zijn huur-
ders overlegt over een groot aantal zaken. Daarmee 
is de participatie op een minimaal niveau gewaar-
borgd. Er is dus méér nodig. Beide partijen moe-
ten 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 onderwer-
pen, bijvoorbeeld leefbaarheid, kan alleen een 
goede samenwerking van bewoners en corpora-
tie leiden tot concrete resultaten. Daarom betrekt 
Woningstichting Rochdale de Bewonersraad Roch-
dale steeds vaker in een vroeg stadium bij plan- en 
besluitvorming. 

Diversiteit in bewonersparticipatie
Reeds jaren wordt gesproken over en gewerkt aan 
een betere culturele afspiegeling van de bewoners 
in commissies, Gebiedsraden en Bewonersraad. 
Wij zullen onze eigen organisatie de komende jaren 
veranderen, zodat die beter bij het nieuwe Rochdale 
past. Daarbij is verbreding van de vertegenwoordi-
ging een belangrijk doel. Dat doet overigens niets af 
aan de waardering voor de inzet van de mensen die 
al jaren de huurders vertegenwoordigen bij Roch-
dale. 

Participatie bij Rochdale

Huishoudboekje
Betty vraagt zich af waarom Rochdale al jaren, en 
ook nu weer, voor de maximaal toegestane ver-
hoging kiest. Het kan bijvoorbeeld ook een lager 
percentage zijn. 
René antwoordt eerlijk: “We hebben het financieel 
gewoon nodig. Wij zijn niet bezig om lukraak een 
gigantisch vermogen op te bouwen, we willen ons 
huishoudboekje op orde hebben en daarvoor snij-
den we in eerste instantie in onze eigen organisatie. 
Uiteindelijk krijgen we zo het geld bij elkaar dat no-
dig is om als corporatie te kunnen blijven doen waar 
we voor zijn: zorgen voor voldoende goede wonin-
gen in de sociale sector voor mensen die de vrije 
sector niet kunnen betalen. Iets dat ook voor de vele 
woningzoekenden en huurders van groot belang is.”

Toekomst
Betty is nog niet overtuigd. Want wat wordt er met 
dat geld voor de huurders zelf gedaan? 
René: “We zullen de komende jaren kritisch kijken 

hoe we ons geld besteden. Dit gaat, op lopende 
projecten na, niet langer naar sloop, nieuwbouw en 
ingrijpende renovatie. We kiezen voor goed onder-
houd, zodat de woningen in orde zijn en op peil 
blijven. Daarbij wil ik benadrukken dat de huurverho-
gingen voorlopig de komende vijf jaar zullen plaats-
vinden. Daarna maken we de balans op en bepalen 
we of het nodig is er nog langer mee door te gaan of 
niet.” 

Kijkend naar de toekomst en de onderlinge samen-
werking zijn beide partijen toch positief. 
Betty: “We hebben in principe dezelfde belangen en 
strijden dus voor hetzelfde doel. Omdat Rochdale 
ook nog een corporatie overeind te houden heeft, 
hebben we soms verschillende standpunten over de 
financiën. We blijven echter praten en naar elkaar 
luisteren. Zo houden we elkaar scherp.”

Gidi van den Crommenacker
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Vergaderingen Bewonersraad in 2013

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 regelmatig 
overleg plaats tussen de 
Bewonersraad Rochdale en de 
Raad van Bestuur van Rochdale. 

Tijdens deze bijeenkomsten kwamen onder meer het 
huurbeleid en de modernisering van de participatie 
bij Rochdale aan de orde, evenals de voortgang van 
de reorganisatie bij Rochdale en de jaarstukken over 
2012 van de Bewonersraad Rochdale. 

Andere onderwerpen waren: 
•  Gevolgen kabinetsplannen voor begroting 

Rochdale;
•  Reorganisatie Rochdale en opheffen vestigingen/

Gebiedsraden;
• Huurverhoging 2013;
• Betaalbaarheid van woningen;
• Prestatieafspraken met de gemeentes;
• Huurders in een Vereniging van Eigenaren;
• Verkoopbeleid;
• Leegstand;
• Tijdelijke verhuur;
• Onderhoud;
• Servicekosten;
• Werkplan 2014; 
• Begroting 2014.

Raad van Commissarissen
In 2013 vond eenmaal gezamenlijk overleg plaats 
met de Raad van Commissarissen van Rochdale. 
Daarnaast was er opbouwend en vruchtbaar contact 
tussen de BBSH-leden in de Raad van Commis-
sarissen en de Bewonersraad. Mevrouw Örgü werd 
herbenoemd als bewonersvertegenwoordiger in de 
Raad van Commissarissen.

Algemene Ledenvergaderingen
Op 10 april en 27 november 2013 vonden Algemene 
Ledenvergaderingen plaats. Aan de orde kwamen 
o.a. de zaken genoemd bij de overlegvergaderingen 
met de Raad van Bestuur. Zowel in april als in no-
vember werd uitgebreid gesproken over de toekomst 
van de participatie na de reorganisatie/centralisering 
bij Rochdale en het opheffen van de Gebiedsraden. 
De besturen van die voormalige raden werd op 10 
april decharge verleend. 

In november nam de ALV nieuwe statuten en een 
nieuw Huishoudelijk Reglement aan en werden drie 
nieuwe bestuursleden benoemd: de dames Koning 
en Kreuger en de heer Geurtsen. 
Verder was er in 2013 onder meer aandacht voor de 
onderhoudsstaat van de woningen, het stoppen van 
het ProPoints-programma, de verhuurderheffing, het 
beleid rond liberalisering van woningen, het plaat-
sen van UMTS-masten en het Koersdocument van 
Rochdale.

Adviesaanvragen
Gedurende 2013 ontving de Bewonersraad Roch-
dale een aantal adviesaanvragen van Rochdale. De 
adviesaanvragen waarop de Bewonersraad in 2013 
een advies heeft uitgebracht hadden als onderwerp:
• Klachtenbeleid
• Mutatieproces
• Huurverhoging 2013

Ook heeft de Bewonersraad een aantal ongevraag-
de adviezen aan Rochdale uitgebracht. Deze gingen 
over de volgende onderwerpen:
• Reglement Geschillenadviescommissie
• Betaalbaarheidsmaatregel
•  Aftoppen (naar aanleiding van het document 

'Huurprijsbeleid' van Rochdale)
• Alternatieven voor het systeem van ProPoints
•  Samenwerkingsafspraken tussen gemeente Pur-

merend en woningcorporaties
•  Algemene Voorwaarden Tijdelijke Beheersovereen-

komst met Alvast

De Bewonersraad heeft ten slotte bij Rochdale aan-
gedrongen op een adviesaanvraag over het beleid 
inzake complexgewijze verkoop, maar deze werd in 
2013 nog niet door de Bewonersraad ontvangen.
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‘Oudere generatie brengt veel kennis over 
op de nieuwe leden’

In november 2013 werd Joan 
Kreuger gekozen in het bestuur 
van Bewonersraad Rochdale. Ze 
liep al mee als aspirant-bestuurslid. 
De bewoonster van ‘22170’ 
(Amsteldorp) hoort bij een nieuwe 
generatie bestuursleden in de 
Raad. Zij beschrijft haar eerste 
ervaringen. 

In 2003 kwam Joan wonen in Amsteldorp. Van meet 
af aan was ze actief in de buurt. Eerst met kinder-
activiteiten en met buurtbeheer. Zo leerde ze Nico 
van Apeldoorn kennen, voorzitter van de bewoners-
commissie. Vanaf 2005 maakt ze deel uit van die 
commissie. Ze vindt het leuk werk: “Je kunt zelf iets 
bijdragen aan verandering en verbetering.”

Afspraken houden
Tot 2006 bestierde Joan een bureau voor Werving en 
Selectie. Om medische redenen moest ze stoppen: 
door een ziekte kan ze niet altijd haar handen ge-
bruiken. Herscholing voor evenementenorganisatie 
leidde niet tot een baan. “Toen ben ik veel meer vrij-
willigerswerk gaan doen. Want ik zit altijd boordevol 
energie en ideeën. Vrijwilligerswerk is in mijn situatie 
een goede oplossing. Je moet je natuurlijk net als bij 
een bedrijf aan je afspraken houden, maar je kunt 
toch gemakkelijker een dagje overslaan.” 

Genoegdoening
Bewonersparticipatie is zinvolle tijdsbesteding. “Je 
probeert samen iets voor elkaar te krijgen. Voor alle 
huurders. Zelfs de kleinste overwinning geeft dan 
genoegdoening.” Ze heeft groot respect voor men-
sen die zich daarvoor inzetten. Bijvoorbeeld Ans van 
Raalte: “Ans zat in de commissie en de Gebieds-
raad en ze notuleerde bestuursvergaderingen. Meer 
dan 25 jaar actief in het bewonerswerk! Ans is mijn 
grote voorbeeld. Die stónd er voor en straalde dat 
uit! Vorig jaar stopte ze, we namen afscheid met een 
etentje. Een standbeeld had ook gekund.”

Communicatie
“Nico van Apeldoorn is ook zo’n voorbeeld. Hij is 

goed in communicatie. En Betty Jungen: ook zo’n 
sterke persoonlijkheid. Ik wou dat ik de helft had van 
wat al die ervaren mensen hebben!” Daaraan wordt 
intussen gewerkt. Laatst was er bijvoorbeeld een 
cursus communicatie. “Met rollenspel natuurlijk. Ik 
leefde me goed in en werd behoorlijk fel, emotioneel. 
De cursusleider vond dat een sterk punt: menselijk, 
begrijpelijk, zolang je maar bij de inhoud blijft.” 

Hartverwarmend
Van de oude rotten denkt Joan een hoop te kun-
nen leren. “Ze hebben veel kennis en weten hoe ze 
moeten bereiken wat nodig is. Onlangs adviseerden 
we over de huurverhoging. Dan peilen ze – gestruc-
tureerd – de meningen, zetten de zaak op papier en 
communiceren het vervolgens duidelijk met Roch-
dale. We zijn een hechte groep. Vullen elkaar aan in 
het overleg met Rochdale. Op die manier bereiken 
we meer.” Joan voelt zich vereerd dat ze als één van 
de jongsten mag meedraaien. “Er zijn al weer nieuwe 
kandidaten. Ook die zijn welkom. De diehards ken-
nen het klappen van de zweep en nemen ons op 
sleeptouw. Hartverwarmend hoe ze hun kennis en 
ervaring overbrengen op een nieuwe generatie.” 

Veel te doen
Dat is nodig, want het is geen makkelijke tijd. 
Gevolgen van onder meer de crisis en de ver-
huurderheffing. “De huurder is de klos en dat mag 
natuurlijk niet. De huurverhogingen gaan maar door 
en het onderhoud blijft achter. Voor veel huurders 
is het eenvoudigweg niet meer op te brengen. Dat 
onderhoud moet gewoon beter, de stad mag niet 
verloederen. Mijn vorige woning is nu verhuurd voor 
een veel hogere prijs; die valt niet meer in de sociale 
huursector. Ik ben bang dat er straks weinig sociale 
huurwoningen overblijven en dat die woningen dan 
matig tot slecht onderhouden zijn.” 

Hoe los je die zaken op? De Bewonersraad probeert 
van alles, maar het moet bij Rochdale uit de lengte 
of uit de breedte. “Wij hopen dat het in de nabije 
toekomst beter gaat. Verder denk ik dat Rochdale 
veel zou kunnen besparen als ze meer zouden 
durven luisteren naar de huurders. Natuurlijk heb je 
deels verschillende belangen, maar de input van de 
bewoners is goed. Die weten – beter nog dan de 
mensen bij Rochdale op kantoor – wat er leeft.”
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De vernieuwde Bewonersraad: 
waardevolle sparringpartner voor 
Rochdale of lastpak?
Vers bloed door nieuwe structuur Bewonersraad Rochdale

In 2013 hief Rochdale de 
vestigingen op. De Bewonersraad 
Rochdale besloot daarop de 
drie Gebiedsraden, gekoppeld 
aan de vestigingen, ook op te 
heffen. Dat besluit heeft voor- en 
nadelen gebracht. We formeren 
nu werkgroepen die een vraagstuk 
uitwerken, vaak samen met een 
medewerker van Rochdale. 

Een groter aantal beleidsmedewerkers van Roch-
dale heeft daardoor bestuursleden van de Bewo-
nersraad en andere leden van bewonerscommissies 
leren kennen. Meestal verloopt de samenwerking 
goed. Er ontstaat begrip voor elkaars standpunten. 

Meer commissieleden tonen nu betrokkenheid bij 
de diverse onderwerpen. Daarmee groeit de bewo-
nersparticipatie. Sommigen worden via deelname 
aan werkgroepen zo geraakt door het proces van 
bewonersparticipatie dat ze meer willen. In de 
loop van 2013 hebben drie commissieleden zich 
kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie in de 
Bewonersraad. Zij zijn allemaal tijdens de Algemene 
Ledenvergadering in november benoemd. 

Nog twee commissieleden meldden zich meteen als 
kandidaat-bestuurslid aan. Dat is een sterke verbe-
tering ten opzichte van voorgaande jaren. Toen had 
de Bewonersraad vaak langdurig met vacatures in 
het bestuur te kampen. Er was weinig doorstroming. 
Zonder afbreuk te doen aan de enorme inzet en 
kwaliteiten van de zittende bestuursleden, betekent 
nieuwe instroom vaak een nieuw elan.

Nadelen aan het opheffen van de Gebiedsraden zijn 
er ook. Bewonerscommissies missen de gemeen-
schappelijke setting waarbinnen ze hun ervaringen 
met Rochdale bespraken. Met elkaar konden de 
commissieleden zoeken naar formuleringen om hun 
gezamenlijke vragen of problemen onder de aan-

dacht van Rochdale te brengen. Nu voelen bewo-
nerscommissies zich soms alleen staan. Zij voelen 
vaak een grote afstand tot de Bewonersraad. Bij ‘de 
Bewonersraad’ denken zij alleen aan het bestuur. Zij 
realiseren zich niet dat zijzelf met zijn allen de Be-
wonersraad vormen. Er is dus geen sprake van een 
afstand. Het bestuur van de Bewonersraad moet 
handelen naar het meerderheidsstandpunt van de 
leden (de bewonerscommissies) en niet andersom. 

Wanneer bestuursleden de commissieleden hierop 
wijzen, kijken deze soms alsof ze water zien bran-
den! Het zou goed zijn als medewerkers van Roch-
dale bij overleggen de bewonerscommissies helpen 
zich bewust te worden van hun positie als deel van 
de Bewonersraad. Dan gaan zij zich minder verloren 
voelen en het stimuleert hun betrokkenheid bij de 
bewonersparticipatie. Dat komt de informatiestroom 
vanuit de bewonerscommissies naar het bestuur 
van de Bewonersraad ten goede. Die stagneert nu 
soms, merken wij. Via de Gebiedsraadsbesturen 
hoorden wij destijds meer van wat er bij de bewo-
nerscommissies leefde. Daarover konden wij dan op 
beleidsniveau met Rochdale in gesprek.

Is de Bewonersraad een luis in de pels van 
Rochdale?
Medewerkers van Rochdale zullen het bestuur en de 
leden van de Bewonersraad ongetwijfeld soms als 
lastig en irritant ervaren. We zijn kritisch en zijn het 
lang niet altijd met het beleid van Rochdale eens. 

Bewonerscommissies 
voelen vaak een 
grote afstand tot de 
Bewonersraad. Bij 
‘de Bewonersraad’ 
denken zij alleen 
aan het bestuur. Zij 
realiseren zich niet dat 
zijzelf met zijn allen de 
Bewonersraad vormen.



13

Structuur en personeel

Bestuurlijke participatie en bewonersparticipatie 
behoren processen te zijn van plezierig en goed 
overleg. De structuur is daarbij een hulpmiddel, 
maar geen doel op zich. 

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 tot 1 
april 2013 onderverdeeld in drie niveaus:

-  Complexniveau 
Bewonerscommissies (-verenigingen) en  
complex-vertegenwoordigers

-  Vestigingsniveau 
Gebiedsraden 

- Concernniveau 

Bestuur Bewonersraad Rochdale
Het bestuur van de Bewonersraad Rochdale was tot 
2013 samengesteld uit vertegenwoordigers van de 

drie Gebiedsraden. De Gebiedsraden waren samen-
gesteld uit vertegenwoordigers van de individuele 
bewonerscommissies en -verenigingen en complex-
vertegenwoordigers uit complexen waar een bewo-
nerscommissie of -vereniging ontbreekt. In maart 
2013 zijn de vestigingen van Rochdale als zodanig 
opgeheven. 

In de samenwerkingsovereenkomst tussen Rochda-
le en de Bewonersraad, vernieuwd in 2012, ligt vast 
op welke niveaus informatierecht, (gekwalificeerd) 
adviesrecht, instemmingsrecht en voordrachtsrecht 
zijn geregeld.

Personeel 
Gedurende het kalenderjaar 2013 hielden de volgen-
de professionals zich actief bezig met het onder-
steunen van de Bewonersraad Rochdale:

Adviseur Bestuurlijke Participatie Rochdale:  
Mathijs van Dam

Ambtelijk secretaris Bewonersraad: 
Corry Smeets

Dat zeggen we dan duidelijk. We komen met argu-
menten en tegenvoorstellen. Maar de Bewonersraad 
heeft voor Rochdale ook meerwaarde omdat wij de 
medewerkers van Rochdale scherp houden, zo liet 
Hester van Buren ons herhaaldelijk weten. 

Betaalbaarheid
Een zeer heikel punt in de discussie tussen Roch-
dale en de Bewonersraad is de betaalbaarheid van 
huurwoningen. De Bewonersraad maakt zich grote 
zorgen over de maximale huurverhogingen die 
Rochdale doorvoert, over de forse toename van het 
aantal geliberaliseerde woningen en over de hoogte 
van de huurprijzen ervan. Die staat nogal eens totaal 
niet in verhouding tot de kwaliteit van de woningen, 
is onze mening. Over de drang van Rochdale om 
woningen te verkopen maken we ons ook zorgen. 
Door verkoop neemt het aantal sociale huurwonin-
gen gedurig af. Voor mensen met een kleine beurs 
is er steeds minder keus, zowel wat betreft de plek 
waar zij kunnen wonen als wat betreft de besteding 

van het weinige geld dat zij na betaling van hun vas-
te lasten overhouden. De strijd om maandelijks rond 
te komen, levert dagelijks veel stress op. Een keertje 
op vakantie gaan zou hun goed doen, maar dat is 
al iets geworden dat zij veelal alleen nog kennen uit 
de verhalen van anderen! Door de instemming van 
de woningcorporaties met het Aedes-akkoord en 
daarmee de komst van de verhuurderheffing zijn de 
vooruitzichten op meer betaalbare woonruimte er 
zeker niet beter op geworden.

Veronica Verhulst, penningmeester van de 
Bewonersraad Rochdale
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‘Bewonersraad is goed op weg!’

De Bewonersraad Rochdale 
is via de Huurdersvereniging 
Amsterdam lid van de Woonbond, 
een landelijke vereniging voor 
huurdersorganisaties. Vanuit het 
Kennis- en Adviescentrum (WKA) 
van de Woonbond ondersteunt 
adviseur Frans de Munk de 
Bewonersraad bij kennisverbreding 
en beleidsvorming. 

Inmiddels doet hij dat al weer ruim twee jaar. Voor-
dien was hij alleen ad hoc betrokken bij het beleid 
van de Bewonersraad. In dit geval – aanvullend op 
het lidmaatschap – is sprake van advies tegen beta-
ling. Het WKA doet meer: ze verzorgen ook onder-
zoek en trainingen. Van de onderzoeksmogelijkheid 
heeft de Bewonersraad wel eens gebruikgemaakt. 
Huurders meer betrekken

In die twee jaar ondersteunde Frans onder meer het 
bestuur bij het opstellen van beleidsadviezen. “Ik 
hielp ook bij het begeleiden van de recente verande-
ringen in de bewonersparticipatie en het maken van 
keuzes daaromtrent. Verder adviseer ik over manie-
ren om huurders steeds meer te betrekken bij het 
werk van de Raad. Want dat is een belangrijk doel.” 

De organisatie van de Bewonersraad Rochdale 
ontwikkelt zich snel. De voormalige Gebiedsraden 
zijn opgeheven. Nu zijn er diverse werkgroepen met 
betrokken huurders actief. “Het bestuur en de orga-
nisatie functioneren steeds beter. Het is leuk om dat 
te kunnen zeggen! In het begin moest ik hun kennis 

af en toe aanvullen. Alles wat je ze vertelt, houden 
ze vast en daar groeien ze mee: meer kennis om een 
eigen mening te vormen.”

Begrip onder druk 
Anderhalf jaar geleden ontmoette hij bij een dis-
cussiebijeenkomst over ‘Huren en Betaalbaarheid’ 
voor het eerst Hester van Buren van de Raad van 
Bestuur. “Het was een goede discussie. Er was 
duidelijk sprake van wederzijds begrip, maar dat 
begrip staat onder druk.” Want Rochdale bevindt 
zich in moeilijk vaarwater. “Door het huurbeleid van 
Rochdale nemen de woonlasten elk jaar toe, de ar-
moede stijgt. Beide partijen begrijpen wat de ander 
beweegt, maar kunnen zich niet vinden in de conse-
quenties die de ander daaraan verbindt.”

Heldere keuze
Onlangs bracht de Bewonersraad Rochdale het 
advies huurbeleid voor 2014 uit. Rochdale wil de za-
ken zo snel mogelijk op orde hebben, maar volgens 
de Bewonersraad gaat dat te veel ten koste van de 
betaalbaarheid van de woningen. Frans: “Huur in 
relatie tot inkomen is een moeilijke kwestie op dit 
moment. De pijn wordt steeds breder geleden. Nu 
ook onder de middeninkomens. Toch blijft de Be-
wonersraad vooral opkomen voor de mensen in de 
zwakste posities. Ik vind dat een heldere keuze.”

Toekomst Bewonersraad
“We zijn een weg ingeslagen waar naast het be-
stuur en de commissies ook onderwerpgerelateerde 
werkgroepen actief zijn. Dat is een zeer goede 
manier om beleidsinformatie te vergaren én zo veel 
mogelijk huurders te betrekken bij het werk van de 
Bewonersraad. Ik denk dat ze dit nog verder kunnen 
verbreden. Bijvoorbeeld een digitaal panel voor alle 
huurders en meer tijdelijke werkgroepen. Het zijn 
manieren om bij nóg meer onderwerpen nóg meer 
huurders betrekken. Dat zal de Raad alleen maar 
sterker maken!”

Lastig combineren
Voor de toekomst wenst hij Rochdale en de Bewo-
nersraad toe dat er meer ruimte komt om de proble-
men op te pakken die onder huurders spelen. Niet 
alleen betaalbaarheid, maar ook de achterstanden 
in het onderhoud. Rochdale heeft organisatorisch 

“Het bestuur en 
de organisatie 
functioneren steeds 
beter. Het is leuk om 
dat te kunnen zeggen!”
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INTERVIEW

en financieel nog een weg te gaan. “Ik hoop voor 
de huurders dat de prestaties op die vlakken gaan 
verbeteren. De kunst voor de Bewonersraad is om in 
deze situatie de goede relatie met Rochdale niet uit 
het oog te verliezen. Die is van groot belang, maar 
de Raad wil ook resultaten bereiken voor de huur-
ders. Dat is soms lastig te combineren.”

Op de goede weg!
De Bewonersraad kijkt naar het beleid op diverse ni-
veaus en in verschillende richtingen. Zo is er – naast 

huursom en onderhoud – aandacht voor de presta-
tieafspraken tussen corporaties en gemeenten en 
bijvoorbeeld voor de verkoop sociale huurwoningen. 
“Veel doen ze zelf”, zegt Frans. “Ik hoef niet bij alles 
te adviseren. Dat vind ik een heel goed teken. En ze 
slagen erin meer huurders actief te krijgen en mee te 
laten denken over het beleid. Ze zijn goed op weg!”
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Gebiedsraden

Binnen de Bewonersraad 
Rochdale was de participatie van 
de huurders tot 1 april 2013 op 
drie niveaus geregeld: complex, 
vestiging en concern. Binnen 
de aandachtsgebieden van de 
vestigingen waren Gebiedsraden 
actief die lokale onderwerpen 
bespraken met de plaatselijke 
vestigingsdirectie. 

In 2013 wijzigde Rochdale de organisatie. De vesti-
gingen kwamen per 1 maart te vervallen. Binnen een 
centrale afdeling Wonen wordt het beleid voorbereid 
en vastgesteld. De drie Gebiedsraden (Noord, West 
en Oost) hadden dientengevolge geen adviserende 
rol meer naar de ‘vestigingen’. Daarom hielden deze 
raden op te bestaan. 

In de nabije toekomst zal duidelijk zijn hoe de nieu-
we afdeling Wonen van Rochdale gaat werken. Op 
den duur kunnen afspraken worden gemaakt over 
een nieuwe richting voor en inhoud van de bewo-
nersparticipatie op het niveau tussen bewonerscom-
missies en het bestuur van de Bewonersraad. 

Vooralsnog wordt deze leemte ingevuld door 
werkgroepen die preadviezen voorbereiden over 
specifieke thema’s. Rochdale werkt inmiddels met 
wijkteams waarin alle disciplines vertegenwoordigd 
zijn. Die ontwikkeling helpt ons wellicht richting te 
geven aan de nieuwe invulling van ons werk.

Gebiedsraad dicht bij bewoners
In de Gebiedsraden waren alle bewonerscommis-
sies en -verenigingen uit de betreffende vestigings-
gebieden vertegenwoordigd. Er bestaan echter ook 
complexen waar geen bewonerscommissie actief is. 
Een deel daarvan vaardigde ‘complexvertegenwoor-
digers’ af naar de Gebiedsraad. 

Een klein aantal complexen was niet vertegenwoor-
digd. Bewoners van deze complexen konden zich 
tot de opheffing in 2013 direct tot hun Gebiedsraad 
wenden als zij dat noodzakelijk vonden. De Raden 
zullen ook in dit opzicht ernstig gemist worden.
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Werkgroep Huurbeleid/Huurvisie/Betaalbaarheid
De heer N.W.F. van der Bijl
De heer O.W.J. Elema
Mevrouw E.F. Jungen

Werkgroep Onderhoud
De heer R.J.G.M. de Kaste
Mevrouw L. Kerseboom
De heer G. Kohn
Mevrouw V.A. van Lieshout
Mevrouw J. Molleman

Werkgroep ProPoints (alternatieven)
Mevrouw L. Koning
De heer L. van Essen
De heer R. Misset
De heer J. Schep

Werkgroep Reglementen/Statuten
De heer O.W.J. Elema
Mevrouw E.F. Jungen
Mevrouw J.F. Kreuger
Mevrouw W.M.S. Reinders

Werkgroep Samenwerkingsovereenkomst
De heer N.W.F. van der Bijl
De heer O.W.J. Elema

Werkgroepen van de Bewonersraad 
in 2013
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Leden van de Bewonersraad in 2013

12107  Bankwerkerij
12302  Hilversumstraat
12304   Markengouw/

Den Helderstraat/
Waalenburgsingel 
(‘Markengouw’) *

12305  Wieringerwaardstraat/
Waalenburgsingel

12307  Groetstraat
12315  Slufter
12401  Bezaanjachtplein (‘De 

Bezaan’)
12402  Lucien Gaudinstraat (‘De 

Slinger’)
12403  Lina Radkepad/Jim 

Thorpepad
12406  Bezaanjachtplein 

(‘Bannecentrum Rochdale’)
12500  Noorderbreedte/Masthof/

Staghof (‘Staghof’)
12501  Zeevaarthof/Westerlengte/

Zeevaart
12601  Thomas Prinslaan
12800  Landsmeer
13202  Poelenburg
13209  Oost-Dorsch
13301  Galjoenstraat/Schoenerstraat
13302  Noordwachter
13303  IJdoorn
13304  Kraakstraat/Brigantijnstraat
13404  De Kiel
13504  Hondemanstraat/Boere 

Jonkerstraat  (‘Slachthuis’)
13804  Ringweg/Westzanerdijk/De 

Doelman/De Midvoor/De Spil
13900  Archangelstraat/Narvastraat/

Havenstraat/Wyborgstraat 
(‘Havenbuurt’)

13903  Justpier
13904  Justpier (‘Saen Tropee’)
14000  Hoefblad/Hoornblad/

Lepelblad
14105  Overlanderstraat
14107  Heemstee
14200  Mergelland
14203  Jan Bijhouwerstraat/Da 

Palestrinastraat (‘Palbij’)
14301  Rotanstraat

14304  Rotterdamhaven
14305  Abel Tasmanplein (‘Zuidland’)
21054  Nieuw Gerenstein
21058  Nieuw Geinwijk (‘Nos Perla’)
21063  Geldershoofd
21066  Gooioord
21068  Groeneveen
21085  Laag Koningshof
21087  Blok AB
21186  Karspelhof
21206  Mijehof/Mijndenhof
21216  Vianenstraat/Vleutenstraat/

Voorthuizenstraat/
Vreelandplein

21218  Gein 4
21242  WIBO-woningen Eben Haëzer
22101  Gerardt Burghoutweg (‘Achter 

de Kerken’)
22103  Harmonielaan 

(‘Huurdersvereniging Diemen’)
22108  Van Markenplantsoen
22119  Henry Dunantlaan
22120  Rode Kruislaan
22122  Buitenlust
22144  Venserkade
22146  Fregat
22159  Jeruzalem (‘Frankendael bij 

Rochdale’)
22170  Amsteldorp
22191  Linnaeushof
22501  Jan Olphert Vaillantlaan 

(‘Steigerhof’)
22505  Steigereiland Noord 

(‘Rohstein’)
31004  Borgerstraat/Jacob van 

Lennepstraat/Tweede 
Kostverlorenkade

31024  Van Karnebeekstraat/Dudok 
de Withof/Willem Mulierhof

31064  Willem Dreesplantsoen/J.G. 
Suurhoffstraat/Marga 
Klompélaan

31085  Krijn Breurstraat (‘Carpe 
Diem’)

31131  Louis Davidsstraat
31132  Lederambachtstraat
31133  Laan van Vlaanderen/

Hechtelstraat

31140  Orteliusstraat
31203  Hertingenstraat/

Nierkerkestraat
35001  Amstel
35002  Nieuwe Uilenburgerstraat/

Oudeschans  (‘Uilenburg’)
35004  Marinierskade/

Kattenburgerkruisstraat/
Leeuwenwerf/Olifantswerf

  (‘Kattenburg’)
35202  Adrichemstraat/Zaanstraat/

Assendelftstraat
  (‘Prettig Wonen’)
35251  Van Hogendorpstraat
35267  Van Hallstraat
35272  Van Limburg Stirumstraat/Van 

der Duijnstraat (‘De Koperen 
Knoop’)

35275  Waterkersweg
35277  De Wittenkade
35393  De Boelelaan
35427  Duinbeek/Moermond 

(‘Moermond-Duinbeek’)
35470  David Blesstraat/Henriette 

Ronnerplein/Cornelis 
Springerstraat/Talmastraat 
(‘WoonAlert’)

35477  Vaartstraat/Vlietstraat
35478  Schinkelhavenkade
35479  Olympiakade/

Amstelveenseweg/
Sportstraat/Turnerstraat 
(‘Amstelveenseweg’)

36008  Melis Stokehof/Hugo 
Verriesthof/Henric van 
Veldekehof/Jacques 
Perkstraat (‘Burgemeester 
Roëll’)

36015  Leeuwendalersweg (‘Scala’)
36102  Haspelsstraat/M.C. 

Addicksstraat (‘Burgemeester 
Fockstraat’)

36200  Martinus Nijhoffstraat/
Van Moerkerkenstraat (‘De 
Verfdoos’)

* tussen de haakjes de naam die 
de bewonersvereniging gebruikt




