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1  Kengetallen

To

Woningen 

Studenteneenheden  

Parkeerplaatsen in bezit en beheer  

Bedrijfsruimten

To

5,9

1700 

33 

1161 

432

1,16 

Woningen

Bedrijfsruimten

Parkeerplaatsen

Nieuwbouw

Aankoop derden

Aankoop toegelaten instelling

Herontwikkeling 

Ruil 

Herverdeling (splitsing) 

Administratieve correcties 

Interne overdracht

Mutatiegraad 

Aantal mutaties

Aantal woningruilen 

Aantal woningontruimingen 

Gemiddelde huurprijs 

Huurachterstand zittende bewoners in %

29�753

606

2�217

1�561

2747

239

357

798

279 

11 

20 

35 

6 

19 

1

Bezit

Toename huureenheden
Verhuurcijfers

2008

2008

34.137

1.169

Totaal in bezit en beheer

Subtotaal 

In beheer van derden 
(Far West, Vesteda, Stedenfonds)

2008

Totaal 

Verkoop aan overige particulieren  

Verkoop aan zittende huurders 

Verkoop aan marktpartijen 

Ruil

Administratieve correcties

Samenvoeging 

Interne overdracht

Totaal aantal mutaties 
huureenheden

-301

-26 

-7 

-38 

-27

-3 

-1

766

Afname huureenheden 2008

403

666

1 Dit is vanwege huurschuld (37), onrechtmatige bewoning (37), overlast (4) en combinatie (38)�

2 Exclusief dochterondernemingen�

Opgeleverde nieuwbouwwoningen  

Opgeleverde parkeerplaatsen 

267

399

Productie koopeenheden  2008
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¤ 432
gemiddelde huur

1.190
woningen verbeterd

570
woningen gebouwd

337

304

6,52

Solvabiliteit in procent

Jaarresultaat x 1 miljoen

Maatschappelijke investeringen  

(onrendabele toppen) x 1 miljoen 

Eigen Vermogen x 1 miljoen

29,10 

-88,5 

115 

692

Organisatie

Financiële kengetallen  
(geconsolideerd) 

2008

2008

 
Aantal medewerkers

FTE’s

Ziekteverzuim in % 
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2  Het eerste jaar Stadgenoot
2008 was een turbulent jaar voor Stadgenoot. Op 1 juli was de fusie een feit. Alle medewerkers 

kregen een nieuwe functie, nieuwe collega’s en vaak ook een nieuwe werkplek. Onze huurders 

en samenwerkingspartners moesten wennen aan een nieuwe naam en vaak aan nieuwe 

gezichten. Terwijl we nog volop bezig waren om de nieuwe organisatie in te richten, kregen we 

vanaf oktober een serieuze recessie voor onze kiezen. Een actief optreden van bestuur en  

directie was geboden.

2.1 De fusie
Twee bestaande woningbouwcorporaties laten samen-

gaan: dat doe je niet even van de ene op de andere dag� 

In mei 2007 zijn de AWV en Het Oosten begonnen  

met de voorbereidingen� Waarom was de fusie nodig?  

Aan het fusiebesluit lag een aantal belangrijke volks-

huisvestelijke overwegingen ten grondslag�

Dicht bij de mensen 
Optimaal presteren in beheer en optimaal investeren: 

dat was de wens van de AWV en Het Oosten� Om dit te 

bereiken hadden beide organisaties een gebiedswijze 

aanpak voor ogen� Schaalvergroting is hierbij een 

belangrijk middel� Door de fusie ontstonden gebieds-

wijze concentraties, omdat het bezit van de AWV en  

Het Oosten in alle delen van de stad werd samengevoegd� 

Als Stadgenoot kunnen we daardoor in veel buurten in 

Amsterdam, Diemen en in de toekomst Almere ‘dicht  

bij de mensen’ zijn� Bovendien zorgt de gebiedswijze 

concentratie ervoor dat Stadgenoot zijn rol kan spelen 

bij de omvangrijke investeringen die nodig zijn voor  

de verbetering van buurten en wijken� Zo diende de 

fusie twee doelen tegelijk�

Prettiger wonen door buurtgerichte aanpak
Stadgenoot wil dat mensen prettig wonen� In een mooi 

huis én in een mooie en veilige omgeving� Ons motto is 

dan ook: Kwaliteit van wonen en leven voor iedereen� 

Om dit waar te kunnen maken, wil Stadgenoot goed 

contact houden met burgers over wat er leeft in de 

stadsbuurten� We nemen de mening van burgers serieus 

en gaan in gesprek met alle belanghebbenden in een 

buurt� De eigen huurders staan daarbij voorop, maar 

ook andere huurders, woningeigenaren, ondernemers 

en organisaties in de buurt betrekken we bij onze 

beslissingen over beheer en ontwikkeling� Deze  

beslissingen kunnen wij overigens nooit alleen nemen:  

dat doen we altijd in samenspraak met de lokale 

overheid en andere vastgoedeigenaren� Met deze 

buurtgerichte aanpak ontstaat een intensieve  

wisselwerking tussen belanghebbenden� Daarop is  

onze fusieorganisatie gebouwd� 

Bundeling van kracht en deskundigheid
Onze krachten en deskundigheden zijn nu gebundeld in 

één organisatie, maar we denken en werken gebieds-

gericht� De functionele en gebiedsgerichte verantwoorde-

lijkheden binnen de organisatie van Stadgenoot geven 

we weer in een matrix� Het bedrijf kent vier niveaus van 

verantwoordelijkheid: bestuur, directie, management 

en medewerkers� Daardoor zijn de lijnen in het bedrijf 

kort en direct� Twee bestuursleden leiden de onderneming 

collegiaal� Binnen de corporatie vormen drie bedrijfs-

eenheden het front: Gebiedsontwikkeling, Wonen en 

Commercieel & Maatschappelijk Vastgoed� De eerste 

bedrijfseenheid is opdrachtgever van investeringen en 

desinvesteringen� De andere twee bedrijfseenheden 

beheren de gebouwen en gebieden en waarborgen de 
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leefbaarheid in deze gebouwen en gebieden� Daarnaast 

ondersteunen drie bedrijfseen heden dit front: Financiën, 

Strategie, Beleid & Maatschappelijk Verankering en 

Bedrijfsadvisering & Ondersteuning� De benamingen 

spreken voor zich� 

Dochters 
Een aantal activiteiten hebben we ondergebracht in 

zelfstandige dochterondernemingen� Dit zorgt voor 

meer risicobeheersing en een betere sturingskwaliteit� 

Stadgenoot is geheel of gedeeltelijk aandeelhouder in 

deze ondernemingen (het aandeel is tussen haakjes 

aangegeven): 

VVE-beheer Amsterdam bv (50%); –
Stadsgoed nv, geheel gericht op de Amsterdamse  –
binnenstad (100%); 

de Amsterdamse Compagnie nv, gericht op   –
klein schalige bedrijfsruimten voor startende  

ondernemers (66%);

het Vastgoedbedrijf bv, gericht op het onderhoud   –
van alle vastgoed (100%);

Stadgenoot Projectontwikkeling bv (100%)� –

Haken en ogen 
Na de fusie liep niet alles meteen op rolletjes� In de 

eerste weken waren er problemen met de internet-

verbinding tussen de vestigingen aan het Bos en 

Lommerplein en de Sarphatistraat� Bovendien waren  

er problemen met de informatisering� Hierdoor was 

Stadgenoot een aantal weken niet goed bereikbaar voor 

klanten� In het vierde kwartaal zijn deze strubbelingen 

systematisch opgelost� Aan het eind van het jaar hadden 

we nog wel veel externe medewerkers nodig boven de 

beoogde personeelsformatie� Dat bracht extra kosten 

met zich mee, naast de directe kosten voor de fusie� 

Voor een deel gaat het om eenmalige uitgaven, voor 

een deel zijn het investeringen in een optimale 

bedrijfsvoering�

Steun 
Onze medewerkers hebben de fusie en de daarmee 

samenhangende reorganisatie tot ons plezier echt 

gesteund� Veel medewerkers hebben zich in de maanden 

rond de fusiedatum enorm ingezet om de nieuwe 

organisatie zo goed mogelijk te laten functioneren�  

Dat was niet altijd even makkelijk, want het dagelijks 

werk moest gewoon doorgaan� Alle medewerkers 

verdienen een compliment voor de manier waarop dit is 

gebeurd� Eind 2008 zijn bijna alle medewerkers akkoord 

gegaan met het nieuwe pakket arbeidsvoorwaarden� 

Het fusie- en reorganisatieoverleg dat daaraan voorafging 

met de ondernemingsraad, is ook in een buitengewoon 

constructieve sfeer verlopen�

Aandachtspunten voor de toekomst
In 2008 hebben we al een aantal werkprocessen  

beschreven� In het komende jaar zetten we hierin de 

puntjes op de i� 2009 wordt het jaar van de consolidatie: 

we willen aan het eind van dit jaar de gewenste personeels-

sterkte hebben, met zo min mogelijk uitzend- of inleen-

krachten� Bovendien willen we niet twee, maar één 

informatiseringsysteem hebben voor het hele bedrijf� 

Verder moeten eind 2009 alle werkprocessen volledig 

zijn geïmplementeerd� 

Eind 2008 zijn we begonnen met het integriteitsproject 

dat al vóór de fusie is voorbereid� De voormalige 

hoofdofficier van Justitie van het Functioneel Parket, 

René Craemer, helpt ons om onze gedragscode te 

herformuleren, onze werkprocessen minder fraude-

gevoelig te maken en hiervoor draagvlak te krijgen 

binnen de organisatie�

2.2 De crisis
Augustus 2007 kondigden de eerste voortekenen van 

een crisis in het bank- en kredietwezen zich aan� Begin 

2008 was daarvan in de gewone economie en op de 

woningmarkt nog weinig te merken� Maar in de zomer 

van 2008 - wij waren juist bezig met een financierings-

overeenkomst met een grote financiële instelling ter 

grootte van € 1 miljard – was de kredietcrisis dan toch 

Kwaliteit voor iedereen
 ‘Met passie werken aan kwaliteit voor iedereen, in een stad om van te houden’

Kwaliteit voor iedereen
  Kerndocument voor het samengaan van de AWV en Het Oosten

December 2007  AWV  |  Het Oosten 
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een feit� De onderhandelingen stagneerden en medio 

oktober vernamen wij van die instelling dat zij niet in 

staat was het afgesproken bedrag te fourneren� 

Inmiddels begonnen ook de hypotheekbanken aan de 

rem te trekken en daalde het consumentenvertrouwen� 

Het gevolg: ernstige vraaguitval op de woningmarkt en 

een stagnerende verkoop van bestaande woningen in  

de tweede helft van 2008� Bovendien zorgden interne 

problemen na de reorganisatie alsmede problemen rond 

het zogenoemde asbestconvenant voor een afname van 

het aanbod van woningen die te koop konden worden 

aangeboden� Het gevolg was aanzienlijk lagere inkomsten 

uit verkoop�

Afnemende investeringen
De diepe economische recessie waarin ons land inmiddels 

verzeild is geraakt, heeft vooral gevolgen voor onze 

investeringen� Om te investeren is immers geld nodig, 

deels uit eigen vermogen en deels uit vreemd vermogen� 

Beide bronnen zijn in 2008 echter opgedroogd�  

Het eigen vermogen door het stagneren van de verkoop 

van bestaand vastgoed, en vreemd vermogen door het 

uitblijven van externe financiers en termijnbetalingen 

van kopers van nieuwbouwwoningen� 

Nieuwbouwwoningen, die in Amsterdam voor het 

overgrote deel € 250�000,- of meer kosten, waren niet te 

verkopen� Sindsdien hebben wij in die categorie dan ook 

geen enkel nieuw project meer opgestart� In één project 

werd middeldure koop omgezet in middeldure huur�

Sociale huurwoningen en ontwikkellocaties  
minder waard
Stadgenoot biedt relatief laaggeprijsde huurwoningen 

– een eerste levensbehoefte – aan mensen met een 

bescheiden inkomen� De bouw van sociale huurwoningen 

ging tot nog toe gewoon door� Dat kon, omdat zowel de 

AWV als Het Oosten in de afgelopen jaren een stevig 

eigen vermogen hadden opgebouwd� De solvabiliteit 

was met 35,7% begin 2008 zelfs hoger dan de intern 

vastgestelde norm (30% met een marge van + of - 2,5% 

en een ondergrens van 25%)� Eind 2008 kwam de 

solvabiliteit echter uit op 29,1%� De oorzaak is een 

combinatie van een hoog volkshuisvestelijk investerings-

niveau (€ 171 miljoen toegevoegd aan onroerend goed) 

en een daling van het eigen vermogen� Bij dat laatste 

speelden drie factoren een rol die alle drie rechtstreeks 

met de economische crisis te maken hebben�

De actuele waarde van onze portefeuille huurwoningen 

daalde� Tot 2008 hielden we namelijk rekening met een 

jaarlijkse verkoop van een kleine 2% van de voorraad� 

Voor de komende twee jaar hebben we die nu terug-

gebracht tot iets meer dan 1%� Ook de verlaagde 

inflatieverwachting en de daaraan gekoppelde vermin-

derde toekomstige stijging van de huurprijzen leidde  

tot een lagere actuele waarde van onze portefeuille� 

In 2007 en 2008 hadden zowel de AWV en Het Oosten 

belangrijke ontwikkellocaties verworven en ook na  

1 juli 2008 heeft Stadgenoot nog enkele fraaie posities 

aangekocht om in de komende tien jaar te kunnen 

blijven werken aan de uitbreiding en verbetering van 

het woningaanbod in Amsterdam� Uit een taxatie op 

huidige marktwaarde, die wij voorzichtigheidshalve 

lieten uitvoeren, blijkt dat deze minder waard is  

geworden� De derde tegenvaller die rechtstreeks uit de 

recessie voortvloeit, is het forse verlies van woning-

bouwvereniging Far West, waarin Stadgenoot voor ruim 

32% participeert� In 2008 daalde ons eigen vermogen 

met totaal € 88,5 miljoen� Waardedaling hoeft echter 

geen verlies te zijn� Bij een aantrekkende economie kan 

die waarde weer stijgen�

Het hoofd boven water
Hoe houden we in deze moeilijke tijden het hoofd boven 

water? In ieder geval zullen we ons meerjareninveste-

ringsplan bijstellen� In 2008 waren de mogelijkheden 

hiertoe vrij gering, omdat de meeste investerings-

beslissingen al waren genomen� Alleen enkele projecten 

met nieuwbouwkoopwoningen werden in de ijskast 

gezet� Ook in 2009 kunnen we nauwelijks bijsturen, 

omdat het merendeel van de investeringen betrekking 

heeft op lopende projecten� In 2010 en de daarop 

Gerard Anderiesen (l) en Frank Bijdendijk (r)
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volgende jaren zijn de bijsturingsmogelijkheden groter�

Intussen zal Stadgenoot voorrang geven aan investeringen 

in sociale huurwoningen in bestaand stedelijk gebied� 

Zo mogelijk nemen we ook vrijesectorhuurwoningen in 

uitvoering� Nieuwbouw van koopwoningen ligt in 2009 

nagenoeg stil� We verwachten dat 2009 verliesgevend 

zal zijn, maar dat de solvabiliteit in het veilige marge-

gebied blijft, dus boven de 27,5%� Ook kunnen we onze 

kasstromen voldoende positief houden, zodat onze 

borgbaarheid niet in gevaar komt� Ondanks de verliezen 

en de stagnerende nieuwbouwproductie zijn we een 

gezond bedrijf en zullen we ervoor zorgen dat 

Stadgenoot financieel gezond blijft en zo veel mogelijk 

blijft investeren in de verbetering van de kwaliteit van 

wonen en leven in de buurten waar we actief zijn� 

2.3 Corporaties in beweging
Naast de fusie en de crisis die voor een groot deel  

onze agenda in 2008 hebben bepaald, waren er nog 

meer ontwikkelingen die een stempel drukten op  

het afgelopen jaar� 

Discussies en incidenten
Begin 2008 werd de integrale vennootschapsbelasting 

ingevoerd� Tegelijkertijd werd er een heffing voorbereid 

voor de wijkaanpak� Veel corporaties waren hier 

verbolgen over� Eén corporatie, de Veste uit Ommen, 

dreigde om deze redenen zelfs haar toelating als 

woningcorporatie in te leveren� Opnieuw bleek dat  

de rijksoverheid en de corporaties het op een aantal 

punten fundamenteel oneens zijn met elkaar� Dat moet 

de komende jaren veranderen� De commissie Meijerink 

heeft hiertoe eind 2008 een advies uitgebracht� 

Intussen zijn de hoofdrolspelers echter gewisseld: 

minister Vogelaar is afgetreden en opgevolgd door 

minister van der Laan, Aedes-voorzitter Van Leeuwen zal 

geen plaats krijgen in de nieuwe bestuurlijke structuur� 

De vraag is nu hoe de nieuwe minister en het nieuwe 

bestuur van Aedes verdergaan met de adviezen van de 

commissie Meijerink� Dat dit nu misschien wel urgenter 

is dan ooit, blijkt wel uit een aantal incidenten bij 

verschillende thema’s als per gebied� Hieruit blijkt naar 

onze mening hoezeer Stadgenoot geworteld is in de 

stad waar zij actief is� Onze grootste ambitie? De belofte 

van onze naam waarmaken: een stadgenoot zijn voor 

iedereen die samen met ons wil werken aan de verbete-

ring van de kwaliteit van wonen en leven in de stad� 

2.4 Verklaring van het bestuur
Stadgenoot is in 2008 uitsluitend werkzaam geweest op 

het gebied van de volkshuisvesting, conform artikel 11 

van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH)� 

Stadgenoot heeft zich gehouden aan de Aedes Code�  

De jaarstukken 2008 zijn opgesteld in overeenstemming 

met de Governance Code�

Amsterdam, 11 mei 2009 

Drs� G�P� Anderiesen  Ir� F�Ph� Bijdendijk

Voorzitter  Bestuurder

Verklaring van het bestuur

corporaties die de discussie over de maatschappelijke 

positionering van corporaties verder hebben aangescherpt� 

Onderscheidende rol
Incidenten mogen het belang van de activiteiten van 

corporaties echter niet overschaduwen� Wij zijn ervan 

overtuigd dat corporaties een buitengewoon belangrijke 

rol vervullen als het gaat om de kwaliteit van wonen en 

leven van grote groepen in de samenleving� Waarom?

Ten eerste: corporaties zijn in staat om de kwaliteit van 

wonen duurzaam en gebiedsgericht te verbeteren� 

Corporaties zijn er niet alleen voor de stenen, maar voor 

het woon- en leefklimaat van de hele buurt� Die rol 

kunnen we vervullen omdat wij eigenaar zijn van grote 

aantallen woningen in veel buurten in de stad en omdat 

wij niet hoeven te rekenen met rendement op korte 

maar op lange termijn� Daarmee zijn wij een belangrijke 

gespreks- en samenwerkingspartner voor lokale overheden, 

bewoners en maatschappelijke ondernemingen� Dat we 

deze rol met verve vervullen, blijkt onder andere uit de 

positieve resultaten in bijvoorbeeld Nieuw-West en Noord� 

Ten tweede: corporaties huisvesten iedereen� We passen 

geen risicoselectie toe� Dit betekent dat we niet alleen 

mensen met een bescheiden inkomen huisvesten, maar 

ook mensen met een lichamelijke of geestelijke beper-

king en ‘probleemgevallen’� Daarbij zorgen we er ook 

voor dat er geen overlast ontstaat voor omwonenden, 

bijvoorbeeld door huismeesters in te zetten� Ook met 

onze huurders proberen we op een sociaal verantwoorde 

manier om te gaan� Zo zijn we zeer actief als het gaat 

om huisuitzetting te voorkomen, door schuldhulp-

verlening in te zetten� 

Stadgenoot voor iedereen
De discussie over de toekomst van de corporaties  

moet worden gevoerd� Daarbij is het onze verant-

woordelijkheid om dat te laten zien wat corporaties 

doen en waarom dat werk zo goed en zo nodig is�  

In dit jaarverslag laten we u graag nader kennismaken 

met Stadgenoot� U leest wat we doen, zowel op  
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De missie van Stadgenoot
Stadgenoot wil kwaliteit van wonen en leven bieden� 

Voor iedereen, gebiedsgericht en in wisselwerking met de 

samenleving� Dat is onze missie� Wij zijn ervan overtuigd 

dat we in die missie alleen kunnen slagen door samen te 

werken met alle belanghebbenden in een buurt en in de 

stad� Daarbij is het essentieel dat onze eigen activiteiten 

goed aansluiten op de behoeften uit een buurt� Wij 

vinden het daarom van groot belang om in gesprek te  

zijn over wat we willen en wat we doen met alle  

belanghebbenden in de buurten waar wij actief zijn� 

Kwaliteit van wonen en leven heeft te maken met een 

prettige woning, maar zeker zoveel met een prettige 

woonomgeving� De buurt bepaalt dus in grote mate het 

woongenot� De buurt is ook het schaalniveau waarop 

wij de kwaliteit van wonen en leven kunnen beïnvloeden� 

Door ons vastgoed in buurten kunnen we sturen op de 

uitstraling en de kwaliteit van de gebouwde omgeving 

en het gebruik daarvan� 

Samenwerken met de buurt
De bewoners van een buurt en andere ‘buurtgebruikers’ 

zoals winkeliers, weten het beste wat in een buurt 

gewenst en haalbaar is� Bovendien beïnvloeden zij de 

kwaliteit van een buurt� Daarom luisteren we goed naar 

hen en naar de professionele partners in de buurt zoals 

politie en welzijn� We gaan de buurten in! We werken er 

hard aan om precies te weten wat er leeft in de buurt én 

3  Stadgenoot: de nieuwe corporatie in 
en voor de metropoolregio Amsterdam
Stadgenoot is sinds 1 juli 2008 de nieuwe woningbouwvereniging van Amsterdam, ontstaan uit 

een fusie tussen de Algemene Woningbouw Vereniging en Het Oosten. Als nieuwe Amsterdamse 

corporatie willen we graag midden in de buurt staan, luisteren naar de vragen en behoeften van 

de mensen die daar wonen, zodat ons aanbod daar zo goed mogelijk op kan aansluiten. Nu en in 

de toekomst.

om het leefklimaat te verbeteren� We zetten huismeesters 

in en werken met zogenoemde BuurtEntrees, een open- 

bare huiskamer waar iedereen uit de buurt terecht kan 

om bijvoorbeeld de huismeester te spreken of om te 

vergaderen en te overleggen� Zo werken we samen met 

bewoners en partners aan een beter woonklimaat�  

Als er sprake is van overlast, treden we daartegen op� 

Tegelijkertijd stimuleren en ondersteunen we activiteiten 

van bewoners en anderen die een positieve uitwerking 

hebben op het leefklimaat� 

Transparant werken
Er is nog een reden om de mensen uit de buurt nauw te 

betrekken bij ons beleid en de uitvoering daarvan�  

Wij zijn immers een bedrijf dat maatschappelijke op- 

gaven te vervullen heeft� Daarom moeten wij onze 

doelen transparant maken, duidelijk maken wat we wel 

en niet doen, en natuurlijk aangeven in hoeverre we 

erin slagen om onze doelen te bereiken� Dit geldt niet 

alleen voor het niveau van de buurt, maar ook voor 

alles wat we in onze organisatie voor onze klanten doen� 

Integriteit
Voor een transparant beleid in de buurten is natuurlijk 

ook een transparante organisatie nodig� Wij hechten 

aan een integere houding naar en respect voor de 

organisatie, de collega’s en de middelen� Daarom zijn 

we in 2008, als nieuwe organisatie, een integriteits-
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traject begonnen� Hierin besteden we aandacht aan 

voorbeeldgedrag van bestuur en directie, maar ook aan 

openheid over ons handelen� 

Breed aanbod voor iedereen
We willen huisvesting bieden aan iedereen� Zeker ook 

aan mensen die op eigen kracht (tijdelijk) niet in staat 

zijn om goede huisvesting te vinden� Daarbij gaat het 

bijvoorbeeld om mensen met een laag inkomen� Samen 

met de andere corporaties garanderen wij voldoende 

woningaanbod voor deze groep via de zogenoemde 

aanbiedingsafspraken met de gemeente� Maar met het 

oog op een gezonde woningmarkt en een ongedeelde 

stad richten wij ons ook op de mensen met een midden-

inkomen of hoog inkomen� We werken aan een groter 

en gevarieerder woningaanbod door jaarlijks fors bij te 

dragen aan nieuwbouw in de stad� Daarnaast verkopen 

we huurwoningen in het middeldure segment en zorgen 

we er op verschillende manieren voor dat er meer 

woningen beschikbaar komen: bijvoorbeeld door 

doorstroommakelaars in te zetten (die ouderen helpen 

aan een passende huurwoning), door onrechtmatige 

bewoning te bestrijden en door tijdelijke huisvesting 

aan te bieden� 

Woningen én dienstverlening
Sommige mensen hebben niet alleen behoefte aan een 

goede woning, maar ook aan dienstverlening� Denk aan 

zorgbehoevende ouderen, maar ook aan jongeren die 

leren om een zelfstandig bestaan op te bouwen�  

Wij voorzien in deze behoefte door samen te werken 

met dienstverleners� Samen met hen realiseren we ook 

speciale huisvestingsconcepten waarin wonen  

gecombineerd wordt met andere functies zoals leren, 

werken en zorg�

Werken aan hogere kwaliteit 
De eisen die aan de kwaliteit van woningen gesteld 

worden, veranderen� Daar willen we graag op inspelen� 

We gaan in de komende tien jaar allereerst onze 

bestaande woningvoorraad verbeteren� Daarbij is 

nieuwbouw belangrijk: daarmee kunnen we een veel 

hoger kwaliteitsniveau bereiken dan door renovatie�  

We zetten hierbij hoog in: we willen gebouwen en 

woningen realiseren die optimaal voldoen aan de vraag 

van vandaag, maar ook aan die van later� Dit betekent 

dat we duurzame, toekomstbestendige gebouwen 

realiseren met woningen die kunnen worden aangepast 

aan veranderende wensen en eisen: woningen die  

in principe ruim, flexibel, aanpasbaar en ‘levensloop-

geschikt’ zijn�

Met andere woorden, we willen woningen bieden die de 

ruimte laten aan keuzevrijheid en zeggenschap voor de 

bewoners, of zij nu kopen of huren� Naar onze overtuiging 

zal dit leiden tot een grotere binding van bewoners met 

hun woning en met hun buurt� We investeren niet 

alleen in de kwaliteit van woningen, maar ook in de 

kwaliteit van de woonomgeving� Dat doen we onder 

meer door bedrijfsruimten te realiseren en te verhuren 

in buurten� Denk aan winkels of cafés, maar ook aan 

maatschappelijke voorzieningen die bijdragen aan de 

kwaliteit en de uitstraling van een buurt, zoals een 

school of een steunpunt voor ouderen� Die diversiteit in 

de buurt komt ten goede aan het woonklimaat� 

Duurzaamheid
De aarde wordt bedreigd door vervuiling en verwarming, 

fossiele brandstoffen raken op en doen de energiekosten 

van onze huurders stijgen� Genoeg reden om ons als 

maatschappelijk ondernemer te richten op duurzaam-

heid� Stadgenoot ziet duurzaamheid breed� Daarom 

realiseren wij houdbare huisvestingssystemen: systemen 

die natuurlijke kringlopen voeden in plaats van verstoren, 

waardoor de leefomgeving wordt verrijkt� De huidige 

technologieën maken het mogelijk om volledig  

duurzame wijken te realiseren� Vooral bij gebiedsontwik-

keling en grootschalige nieuwbouwprojecten zien we 

kansen om houdbare huisvestingsystemen te realiseren 

inclusief onderliggende systemen, zoals gesloten 

energie- en watercycli� Voor het bestaande vastgoed is 

dit veel moeilijker te realiseren, omdat we dan rekening 

moeten houden met bestaande structuren die zich niet 

zomaar laten veranderen� Maar ook bij het bestaande 

vastgoed is veel milieuwinst te behalen: door energie-

besparende maatregelen te nemen� 

Almere
Stadgenoot heeft de ambitie om te gaan bouwen in 

Almere� We willen niet zomaar bouwen: we doen dit 

vanuit de opvatting dat Almere complementair is aan 

Amsterdam, maar dat Almere daarnaast zichzelf ook 

ontwikkelt tot een krachtige en gevarieerde stad�  

Een leefbare en levendige stad waarin mensen het fijn 

vinden om te wonen, te werken en te recreëren, waarin 

mensen zelf aan het stuur komen te staan bij het 

ontwikkelen van hun woning én buurt� In 2008 heeft 

Stadgenoot na een aantal jaren van voorbereidingen 

vier posities verworven in Almere die in verschillende 

stadia van voorbereiding zijn�
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4  2008: het jaar van de fusie
Op 1 juli 2008 was het zover: de nieuwe corporatie Stadgenoot kon zich presenteren aan de 

wereld. We stipten het hiervoor al aan: de nieuwe corporatie is ontstaan na de fusie van de 

Algemene Woningbouw Vereniging en Het Oosten. Natuurlijk is het samengaan van twee grote 

organisaties een complexe operatie. Hoe is die fusie in zijn werk gegaan?

Heel 2008 stond in het teken van de fusie� Allereerst 

waren de activiteiten gericht op de juridische fusie op 

1 juli 2008� Maar een fusie betekent natuurlijk ook dat 

twee organisaties feitelijk ‘in elkaar geschoven’ worden� 

Ook die organisatorische fusie was op 1 juli een feit: 

elke medewerker zat op een nieuwe werkplek�

4.1 De juridische fusie
In december 2007 hebben de ledenraad van de AWV en  

de ledenraad van Het Oosten het concept-fusiebesluit 

goedgekeurd� Daarin stonden een toelichting op de fusie 

en de statuten voor de nieuwe corporatie� De nieuwe 

corporatie zou een vereniging blijven� Er werd een 

werkgroep opgericht die een nieuw Huishoudelijk 

Reglement voor de vereniging heeft opgesteld� Daarin zijn 

allerlei praktische zaken geregeld, zoals de vergader-

frequentie en de verkiezingen van de ledenraad� Beide 

ledenraden hebben het reglement in juni 2008 goed-

gekeurd� Ook de betrokken gemeenten hadden geen 

bezwaar tegen de fusie� Eind 2007 is aan de gemeenten 

die tot het werkgebied van de nieuwe corporatie behoren, 

gevraagd om hun zienswijze op de fusie� Alle gemeenten 

– met uitzondering van de gemeente Almere, die geen 

zienswijze wilde afgeven – reageerden positief�

Goedkeuring ministerie
Op 22 mei heeft minister Vogelaar haar goedkeuring 

gegeven aan de voorgenomen fusie� Zij heeft in haar 

goedkeuring nadrukkelijk aangegeven dat ze de ‘lokale 

binding’ van de corporatie een belangrijk criterium 

vindt� Zij gaat ervan uit de nieuwe corporatie zich tot 

het uiterste zal inspannen om een succes te maken  

van gebiedsgericht werken: samenwerken met alle 

betrokkenen in de buurt� 

Nieuwe verenigingsorganen
 Op 1 juli is de nieuwe ledenraad gevormd� Deze bestond  –
op 31 december 2008 uit 31 leden� In het verslag van 

de ledenraad (zie hoofdstuk 8) leest u meer over de 

besluitvorming van de ledenraad in 2008�

Op 1 juli is de nieuwe Raad van Commissarissen (RvC)  –
aangetreden� In het verslag van de RvC (zie hoofdstuk 

7) leest u meer over de vorming van de nieuwe raad 

en de besluitvorming in 2008�

 Op 1 juli zijn de klachtencommissies van beide  –
verenigingen samengevoegd in de nieuwe 

Ombudsman� Over de werkzaamheden van de 

ombudsman leest u meer in hoofdstuk 5�

 Er is gewerkt aan een nieuwe koepelvereniging van  –
huurders� De twee bestaande koepels, de Kerngroep 

van de gezamenlijke bewonerscommissies (van de AWV) 

en Zicht op het Oosten (van het Oosten) hebben in 

heel 2008 samengewerkt� In 2009 wordt de nieuwe 

huurderskoepel gevormd� In het verslag van de  

gezamenlijke huurderskoepels (hoofdstuk 9) leest u 

meer over de werkzaamheden die in 2008 zijn verricht�

De adviesraad, de raad die de directie van de AWV  –
adviseerde over allerlei maatschappelijke thema’s, 

heeft in 2008 met het bestuur gesproken over de 

oprichting van een maatschappijraad� Deze maat-

schappijraad wordt naar verwachting in 2009  

benoemd� In hoofdstuk 5 gaan we hier dieper op in�

Waarom een fusie?

In 2007 verscheen het fusiedocument  
‘Kwaliteit voor iedereen’, waarin de doel
stellingen en de argumenten voor de fusie 
waren opgenomen. Om op de langere  
termijn optimaal te kunnen presteren hebben 
wij onze krachten gebundeld. Hierdoor  
kunnen we onze verantwoordelijkheid nemen 
voor de kwaliteit van wonen en leven in de 
buurt: we gaan  – door een grotere omvang 
van het bezit in de buurten  gebiedsgericht 
werken. En dat doen we in wisselwerking 
met iedereen die betrokken is bij een buurt. 
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4.2 De organisatorische fusie
De nieuwe organisatie
In de zomer van 2007 zijn de directieleden voor de 

nieuwe corporatie genomineerd� Daarna hebben zij 

plannen geschreven voor de verschillende bedrijfs-

eenheden en dochterondernemingen� In deze plannen 

hebben ze aangegeven welke afdelingen er binnen de 

bedrijfseenheden worden onderscheiden� Vervolgens 

zijn begin 2008 ook voor de verschillende afdelingen 

managers genomineerd� Die hebben afdelingsplannen 

geschreven, waarin ook de formatie van die afdeling is 

opgenomen� Op basis van de afdelingsplannen konden 

in het tweede kwartaal van 2008 de medewerkers 

genomineerd worden� 

In mei wist iedereen welke functie hij of zij zou krijgen 

binnen de nieuwe organisatie� Uitgangspunt bij de 

nieuwe indeling was het principe ‘mens volgt werk’:  

Het hele traject is soepel verlopen; op 1 juli zijn alle 

medewerkers officieel in dienst getreden van Stadgenoot� 

Wij hebben bewust gekozen voor dochterondernemingen� 

Deze dochterondernemingen vervullen taken die 

aansluiten bij de werkzaamheden van Stadgenoot,  

maar die anders van aard zijn� De vijf dochteronder-

nemingen hebben een eigen statutaire directie� 

Hierdoor kunnen ze snel en slagvaardig optreden�  

Dit concept is zeer succesvol�

Nieuwe arbeidsvoorwaarden
Het Oosten en de AWV kenden allebei eigen arbeidsvoor-

waarden� Zo had het Oosten een 13e maand, en bood de 

AWV een premievrij pensioen� Eind 2007 heeft de 

gezamenlijke ondernemingsraad onder alle medewerkers 

een enquête gehouden met de vraag welke onderdelen 

van het arbeidsvoorwaardenpakket men graag zou 

willen behouden� De resultaten vormden de basis voor 

de onderhandelingen met het bestuur over de nieuwe 

arbeidsvoorwaarden� Het uitgangspunt van de onder-

handelingspartijen is steeds geweest dat het totale 

pakket van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

na de fusie voor de medewerkers minimaal vergelijkbaar 

Fusiefeest
In de nacht van 30 juni op 1 juli was het 
eindelijk zover: tijdens een fusiefeest op 
het Westergasterrein werd de nieuwe naam 
onthuld. Het leek alsof we echt met de jaar
wisseling te maken hadden: er was ‘sneeuw’, 
er waren oliebollen én er werden kerst 
liederen gezongen. Precies om 24.00 uur 
spatte de nieuwe naam Stadgenoot van 
een groot scherm en werd ook de nieuwe 
huisstijl bekend gemaakt. Het fusiefeest was 
een groot succes; er waren maar liefst 1.700 
mensen aanwezig.

is met de arbeidsvoorwaardenpakketten van de woning-

corporaties vóór de fusie� Voor Stadgenoot is dit nieuwe 

pakket niet duurder dan het oude� Het bestuur van 

Stadgenoot en een delegatie van de ondernemingsraad 

a�i� hebben in oktober 2008 een principeakkoord bereikt 

over de nieuwe arbeidsvoorwaarden voor Stadgenoot en 

de overgangsmaatregelen die gelden voor de medewer-

kers van voorheen de AWV en Het Oosten� In november 

is de achterban geraadpleegd over het bereikte resultaat� 

De opkomst was bijzonder hoog� Na een presentatie 

over de personeelsregelingen heeft meer dan 99 procent 

van de medewerkers ingestemd met de nieuwe 

arbeidsvoorwaarden�

De medewerkers hadden de mogelijkheid om het oude 

pakket te behouden; overstappen naar de nieuwe 

arbeidsvoorwoorden was vrijwillig� Wel is gekozen voor 

harmonisering van de secundaire arbeidsvoorwaarden� 

Randvoorwaarde was dat dit niet zou leiden tot hogere 

kosten� De onderhandelingen zijn goed verlopen; per  

1 januari 2009 kon aan alle medewerkers een nieuw 

pakket worden aangeboden� Nagenoeg alle medewerkers 

hebben dit pakket geaccepteerd�

Cultuurtraject
Een fusie heeft meer kans van slagen als er van meet af 

aan aandacht is voor cultuur, of liever: verschillen in 

cultuur tussen de fusiepartners en de gewenste nieuwe 

cultuur� Daarom is cultuur in het fusietraject een 

permanent agendapunt geweest� Niet alleen voor de 

genomineerde bestuurders, directieleden en managers, 

maar voor alle medewerkers� 

Er zijn verschillende bijeenkomsten gehouden over het 

thema cultuur� Gezamenlijk hebben alle medewerkers 

de kernwaarden van Stadgenoot vastgesteld: kwaliteits-

besef, klantgericht, samenwerken, met liefde, ruimhartig, 

ondernemend en bedrijfsmatig� Het zijn de eigenschap-

pen die voor de gehele organisatie van belang zijn, bij 

alle activiteiten� Ook is er over de verschillende cultuur-

kenmerken gesproken in een aantal bijeenkomsten van 

toekomstige afdelingen of met het gehele personeel� 
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Het was belangrijk dat medewerkers in een vroeg 

stadium met elkaar kennis konden maken� Daarom zijn 

er excursies georganiseerd en zomerfoyers, waar 

verschillende beleidsthema’s zijn besproken� In dit 

traject zijn de verschillende afdelingen begeleid door 

medewerkers van PricewaterhouseCoopers (PwC)� Eind 

2008 is besloten dat de aandacht voor cultuur een vast 

agendapunt op de agenda van de verschillende afde-

lingsoverleggen moet zijn� Daarom staat ook in 2009 

cultuur nog volop in de aandacht van de medewerkers� 

Huisvesting
Op 31 december was de organisatie verdeeld over drie 

locaties in Amsterdam� De bedrijfseenheden Wonen en 

Vastgoed waren gehuisvest op het Bos en Lommerplein 

en de Den Brielstraat, de overige bedrijfseenheden 

waren gehuisvest aan de Sarphatistraat� Omdat dat 

geen ideale situatie is, is in 2008 een nieuw pand 

aangekocht� Het gaat om het voormalige pand van de 

regiopolitie Amsterdam/Amstelland, naast ons kantoor 

aan de Sarphatistraat� Dit voormalig 

‘Rijksgoederenmagazijn voor Kleeding en Uitrusting’ is 

meer dan 7�500 m² groot en heeft een groot buiten-

terrein� Het complex bestaat uit drie gebouwdelen en 

heeft deels een monumentale status� Het pand biedt 

meer dan voldoende ruimte voor alle medewerkers  

van Stadgenoot� In 2009 worden de inrichting en 

indeling van het pand uitgewerkt� Op 1 januari 2011 

zullen alle medewerkers een werkplek hebben aan  

de Sarphatistraat� 

Een nieuwe naam en een nieuwe huisstijl
Op 1 juli werden de nieuwe naam én een nieuwe 

huisstijl in gebruik genomen� De nieuwe huisstijl is 

ingezet in de introductie- en perscampagne, maar ook  

in brochures, de corporate film en de nieuwe website� 

Bij het ontwerpen en invoeren van de nieuwe huisstijl 

hebben we samengewerkt met EdenSpiekermann en 

RGN Huisstijlimplementatie� Ook is veel tijd en aandacht 

besteed aan de ontwikkeling van het nieuwe intranet, 

de organisatie van het fusiefeest, het informeren van  

de medewerkers over de verhuizingen per 1 juli en de 

redactie van het blad ‘Samen’, waarmee de medewerkers 

geïnformeerd werden over het fusieproces� Al met al 

kon het op 1 juli niemand ontgaan dat Stadgenoot de 

nieuwe corporatie in Amsterdam is� In het tweede 

halfjaar hebben we de nieuwe huisstijl verder geïmple-

menteerd en doorontwikkeld, en is de functionaliteit 

van de website en het intranet verder geoptimaliseerd�

Automatisering
De automatiseringssystemen van de twee organisaties 

zijn in 2008 in twee stappen geïntegreerd� Op 1 juli zijn 

de belangrijkste informatiebronnen samengevoegd, 

zodat Stadgenoot zich naar buiten toe als één organisatie 

kon presenteren (via post, telefoon, internet en e-mail) 

en constant informatie kon worden uitgewisseld tussen 

de verschillende primaire systemen� Op 1 december 

konden de medewerkers gebruikmaken van één netwerk 

en was er één gezamenlijke organisatiestructuur in alle 

informatievoorzieningen� Ook zijn de digitale archieven 

samengevoegd� Er is bijzondere aandacht besteed aan 

de ondersteuning van de medewerkers bij het gebruik 

van de nieuwe systemen�

4.3 Na de fusie
Zoals we al hadden verwacht, was op 1 juli nog niet 

alles binnen de nieuwe organisatie Stadgenoot optimaal 

geregeld� Daarom zijn een postfusiemanager en een 

projectgroep postfusie aangesteld� Samen hebben die 

alle knelpunten geïnventariseerd, van heel kleine zaken 

tot wat meer structurele problemen� Ook is er een 

e-mailadres opengesteld waar medewerkers allerlei 

vragen of suggesties konden indienen� De postfusie-

manager en de projectgroep hebben hun bevindingen 

gerapporteerd aan het bestuur en de directieraad�  

Veel kleine problemen zijn meteen opgelost, de meer 

structurele zaken zijn neergelegd bij de verschillende 

directieleden� Deze aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen: 

eind 2008 kon de projectgroep postfusie worden 

opgeheven� Periodiek bespreekt de directieraad hoe het 

staat met aandachtspunten die nog niet zijn opgelost�

Nieuwe werkprocessen
De AWV en Het Oosten kenden ieder hun eigen werk-

processen� Die waren begin 2008 grotendeels in kaart 

gebracht; daarna ontstonden discussies binnen de  

verschillende subafdelingen over welke processen en 

procedures het best gevolgd konden worden� Het was 

nuttig om de verschillende aanpakken constructief ter 

discussie te stellen: dat versterkte niet alleen de onder-

linge band tussen medewerkers, maar gaf ook de  

gelegenheid om de dienstverlening opnieuw kritisch 

onder de loep te nemen� De overgang naar een nieuwe 

organisatie heeft voor veel medewerkers een grote 

verandering met zich meegebracht� Bestaande kaders en 

processen zijn losgelaten en daarvoor in de plaats komen 

manieren van werken terug die niet altijd overeenkomen 

aan wat de medewerkers gewend waren� 

In het tweede kwartaal van 2008 hebben de genomineerde 

managers de belangrijkste nieuwe processen globaal 

beschreven� In het vierde kwartaal is het project Bouwen 

Aan Stadgenoot (BAS) gestart� Daarin worden samen met 

de betreffende afdelingen circa vijftig processen verbeterd 

en vastgelegd� Het gaat in veel gevallen om de primaire 

processen, zoals de processen van acquisities en allianties, 

verhuur, opdrachtgeverschap naar het Vastgoedbedrijf 

en commercieel & maatschappelijk vastgoed�
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5  Volkshuisvestingsverslag 2008
Stadgenoot: Even voorstellen

5.1.1 Stadgenoot bezit, beheert en 
verhuurt woningen
Stadgenoot heeft bezit in alle stadsdelen van Amsterdam 

met uitzondering van Westpoort� Het meeste bezit  

heeft Stadgenoot in Noord (4�274 eenheden), gevolgd 

door Oost-Watergraafsmeer en Oud-West� Het minste 

bezit heeft Stadgenoot in de gemeente Ouder-Amstel 

(12 eenheden)� 

Stadgenoot in het kort: hoe groot is de woningvoorraad die we beheren, hoe zit onze 

organisatie in elkaar, met welke partijen werken we samen en in welke overleg en 

bestuursverbanden denken we mee?

Bezit Stadgenoot naar kameraantal per stadsdeel
In onderstaande staafgrafiek is het bezit van Stadgenoot 

weergegeven naar aantal kamers� Dit zegt niet alles 

over de grootte van de woningen� Woningen kunnen 

tenslotte veel kamers bevatten, maar toch relatief  

klein zijn� Een- en tweekamerwoningen vinden we met 

name in de wat oudere stadsdelen, zoals het Centrum�  

De woningen met meer dan vijf kamers vinden we 

vooral in Osdorp en Oud-Zuid�

Bezit Stadsgenoot naar kameraantal per stadsdeel
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anders: daar werkten 103 mannen (82 procent) en 26 

vrouwen (18 procent) en 105 medewerkers (83 procent) 

werkten voltijds� In de jaarverslagen van de dochter-

ondernemingen staan meer details over de personeels-

samenstelling, het verloop en het ziekteverzuim�

De onderstaande taartgrafiek laat zien dat 31 procent 

van de medewerkers van Stadgenoot behoort tot de 

leeftijds-categorie 35-45 jaar, slechts 3 procent van de 

mede-werkers is jonger dan 25 jaar� De meeste mede-

werkers zijn korter dan vijf jaar in dienst van Stadgenoot 

(51 procent)� Van de medewerkers is 8 procent langer 

dan 20 jaar in dienst� Zie de taartgrafiek op pagina 21�

Ziekteverzuim 
De ziekteverzuimcijfers voor Stadgenoot zijn berekend 

over 1 juli 2008 tot en met 31 december 2008� Apart  

zijn hier de cijfers van voorheen AWV en voorheen  

Het Oosten opgenomen voor de eerste helft van het 

jaar� In deze cijfers zijn verwerkt het verzuim van 

mensen die gedeeltelijk hersteld zijn en de langdurig 

zieken� In deze cijfers zijn niet de zwangerschapsverloven 

meegeteld� Zie de tabel op pagina 21�

Monumenten
In totaal heeft Stadgenoot 1�666 monumentenwoningen 

in bezit� De meeste daarvan vinden we in Oud-Zuid (884) 

en het Centrum (468)� Zie onderstaande staafgrafiek�

5.1.2 Stadgenoot: de organisatie
Personeelssamenstelling
In totaal waren er op 31 december 2008 337 medewerkers 

in dienst, verdeeld over 304 fte, exclusief de dochter-

ondernemingen� De grootste bedrijfseenheid is Wonen 

met 187 medewerkers� De grootste dochteronderneming 

is het Vastgoedbedrijf BV met 93 medewerkers (85 fte)� 

De AWV had op 31 december 2007 210 medewerkers 

verdeeld over 170,9 fte en Het Oosten 255 medewerkers 

verdeeld over 190 fte (dit is inclusief alle dochteronder-

nemingen)� Naast de vaste krachten waren er op  

31 december 2008 72 inleenkrachten in dienst en boden  

we 10 studenten een stageplaats aan� Bij het Vastgoed-

bedrijf BV waren er 2 stagiaires� In 2008 werkten er iets 

meer vrouwen (51 procent) dan mannen bij Stadgenoot 

en de meeste medewerkers werkten voltijds (63 procent)� 

Bij de dochteronder nemingen liggen de verhoudingen 
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Dienstjaren in %
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Instroom, doorstroom en uitstroom 
Onderstaande tabel laat de instroom, doorstroom en 

uitstroom van personeel van Stadgenoot in 2008 zien�

Vacatures 
In 2008 waren er in totaal 48 vacatures� Begin 2009 

stonden nog 10 vacatures open� Zie onderstaande tabel�

Een nieuwe ondernemingsraad
Vanaf januari 2008 hebben de ondernemingsraden van 

de AWV en Het Oosten gezamenlijk vergaderd� Vanaf  

1 juli is de OR Stadgenoot a�i� ingesteld� Van elke ‘oude’ 

ondernemingsraad zaten 6 leden in de nieuwe 

ondernemingsraad:

Jan Pijnacker, voorzitter  –
Eveline Embregts, secretaris  –
Tim Mooiman, lid  –
Rob de Zwart, lid  –
Marieke Koenes, lid  –
Jan van Houselt, lid –
Rob Boomgaart, vice-voorzitter  –
Robert Bleker, vice-voorzitter –

Danny Hermarij, lid –
Geneviève Driessen, lid  –
Ramo Goktekin, lid  –
John Maijers, lid  –

 

De ondernemingsraden werden ondersteund door  

Linda Ebbinkhuijsen, Bert Stummel en Ilona Verheul�

De ondernemingsraad heeft in 2008 veel instemmings-

verzoeken en adviesaanvragen ontvangen� Tijdens de 

OR-vergaderingen is daarover voorbereidend gesproken� 

De bijdragen van de ondernemingsraad in de adviezen 

en instemmingen zijn grotendeels overgenomen door 

het bestuur� De ondernemingsraad heeft positief advies 

gegeven over de volgende onderwerpen�

Fusie – de aanvraag omvatte verschillende   –
documenten, waaronder het kerndocument Kwaliteit  

voor iedereen�

Aankoop Sarphatistraat 370 - de ondernemingsraad  –
vindt representatieve, goed bereikbare en herkenbare 

huisvesting belangrijk voor Stadgenoot�

Tijdelijke Huisvesting – de ondernemingsraad  –
oordeelt positief over tijdelijke huisvesting op drie 

locaties voor een periode van maximaal twee jaar�

VvE Beheer – de medewerkers van Stadgenoot   –
zijn overgegaan naar de dochter VvE Beheer 

Amsterdam BV� 

Inrichtingsplannen bedrijfseenheden – de nieuwe  –
inrichtingsplannen voor de bedrijfseenheden zijn in 

de OR besproken en beoordeeld� 

Afdelingsplannen en het Formatieplaatsenplan –   –
de OR heeft alle plannen doorgenomen en heeft 

onder meer gekeken naar de samenhang�

Ziekteverzuim

Verzuim Verzuimfrequentie Gemiddelde duur Ziekmeldingen

Stadgenoot 2e helft 2008 6,75 1,45 7,65 250
AWV 1e helft 2008 6,3
Het Oosten 1e helft 2008 5,2

Instroom, doorstroom en uitstroom

1 juli 2008-31 december 2008
Instroom
 (extern)

Doorstroom (naar
andere afdelingen)

Uitstroom (exl. stagairs, 
incl. vroegpensioen)

Afdeling

Totaal 21 27 21

Vacatures

1 juli 2008 - heden (10-02-2009)
Ingevuld

31 dec. 2008
Ingevuld

1 jan. 2009
Openstaand per

jan. 2009

Afdeling

Totaal 48 31 10
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Met de volgende instemmingsverzoeken heeft de 

ondernemingsraad ingestemd:

Bedrijfstijd – na een onderzoek heeft de onder- –
nemingsraad onder voorwaarden ingestemd met  

het plan de bedrijfstijd te verruimen, zodat we 

klanten langer van dienst kunnen zijn� Jaarlijks zal 

een evaluatie plaatsvinden�

Reiskosten – de ondernemingsraad heeft ingestemd  –
met fiscaal gemaximeerde bedragen voor reiskosten�

Beoordelingsronde 2008 – de ondernemingsraad  –
heeft gezien het onrustige jaar ingestemd met het 

opschorten van de beoordelingscyclus over 2008� 

Regeling Planning en Beoordeling – de onder- –
nemingsraad is van mening dat alle medewerkers recht 

hebben op plannings- en beoordelingsgesprekken�

Variabele beloning tweede echelon – de onder- –
nemingsraad heeft onder voorwaarden ingestemd 

met een plan voor variabele beloning�

In 2008 zijn de voorbereidingen getroffen voor de 

verkiezingen voor de eerste ondernemingsraad van 

Stadgenoot� De OR heeft tijdens de verkiezingscampagne 

alle werkoverleggen bezocht om kandidaten te werven� 

In 2009 zal de nieuwe OR operationeel zijn�

Klantenservice
In 2008 is veel aandacht besteed aan het vullen van  

het klanteninformatiesysteem IRIS, dat de spil vormt 

waaromheen het klantcontact wordt afgewikkeld�  

Ook zijn belangrijke gegevens uit de primaire systemen 

beschikbaar gemaakt voor de medewerkers van klanten-

service� Het was vrijwel onvermijdelijk dat de kwaliteit 

van het klantcontact onder druk kwam te staan vanaf 

het moment dat de nieuwe organisatie operationeel 

werd� Er is voortdurend veel aandacht besteed aan het 

verbeteren van de performance van de klantenservice�

In de tweede helft van het jaar zijn er ruim 150�000 

klantcontacten afgewikkeld� Helaas bleek dat er direct na 

de fusie sprake was van (te) lange wachttijden aan de 

telefoon en balie� Ook moesten medewerkers hun weg 

nog vinden in de nieuwe organisatie, waardoor het niet 

altijd mogelijk was om onmiddellijk een adequate reactie 

te geven op de klantvraag� 

In de loop van 2008 is er veel vooruitgang geboekt, in 

2009 zal de kwaliteit van de klantcontacten optimaal zijn�

Een nieuwe klachtencommissie: de ombudsman
Tot 1 juli 2008 bestond de geschillencommissie van de 

AWV uit de volgende leden:

de heer mr� J�G� Cnossen, voorzitter –
mevrouw drs� E�F� Eikelboom, lid –
mevrouw mr� H� van Rijn, plaatsvervangend lid –
de heer mr� R�J�A� Verhoeve, lid –
de heer mr� E�T�J� Menagé, plaatsvervangend lid –

De klachtencommissie van Het Oosten, de Ombudsman, 

bestond tot 1 juli 2008 uit de volgende leden:

mevrouw R�L� Spier – van der Woude, voorzitter –
de heer G� Naarden, lid –
de heer P�J� Verberne, lid –

In 2008 is gesproken over de oprichting van een nieuwe 

klachtencommissie� Bij die besprekingen waren ook de 

huurderskoepels betrokken, evenals de leden van de 

geschillencommissie van de AWV en de Ombudsman  

van Het Oosten� Dit heeft geleid tot de nieuwe klachten-

commissie: de Ombudsman en een nieuw reglement� 

Gekozen is voor een laagdrempelige klachtenprocedure, 

die niet alleen openstaat voor huurders maar – onder 

voorwaarden – ook voor kopers�

In de tweede helft van 2008 hebben de huurdersvertegen-

woordiging en Stadgenoot ieder een lid en plaats vervangend 

lid voorgedragen (afkomstig uit de geschillencommissie 

van de AWV en de ombudsmancommissie van Het 

Oosten)� Vervolgens heeft het bestuur van Stadgenoot 

op voordracht van de leden een voorzitter benoemd� 

Hiermee is de bezetting van de Ombudsman van Stadgenoot 

compleet en zijn de oude commissies opgeheven� De 

Ombudsman van Stadgenoot heeft de lopende klachten-

dossiers overgenomen� De Ombudsman van Stadgenoot 

bestaat op 31 december 2008 uit de volgende leden,  

die allen benoemd zijn voor een periode van vier jaar:

Kennispool 
De ondernemingsraad heeft afgesproken  
om te gaan werken met een zogenoemde  
Kennispool: ondernemingsraadleden  
betrekken de kennis die zij nodig hebben 
over diverse onderwerpen bij interne 
deskundigen op dat gebied. Dat heeft  
twee voordelen: de ondernemingsraad  
wordt een betere sparringpartner voor  
het management én de organisatie wordt 
meer bij de OR betrokken.
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de heer mr� J�G� Cnossen, voorzitter –
mevrouw drs� E�F� Eikelboom, lid op voordracht van  –
de huurderskoepel

mevrouw mr� H� van Rijn, plaatsvervangend lid op  –
voordracht van de huurderskoepel

de heer mr� P�J� Verberne, lid op voordracht van  –
Stadgenoot

de heer mr� E�T�J� Menagé, plaatsvervangend lid   –
op voordracht van Stadgenoot

De Ombudsman is op 1 juli aan de slag gegaan�  

In onderstaande tabel ‘klachten’ staat hoeveel klachten  

in 2008 zijn ontvangen�

 
Op weg naar een maatschappijraad
Om een optimale maatschappelijke verankering te bereiken, 

moet Stadgenoot voldoen aan de volgende vereisten:

we betrekken alle belanghebbenden actief bij  –
beleidsontwerpen;

onze beleidskeuzes sluiten aantoonbaar aan bij de  –
lokaal of regionaal gedefinieerde beleidsopgaven;

onze prestaties worden door klanten, gemeente en  –
(andere) belanghebbenden gewaardeerd;

we zijn open (transparant) over de middelen die we  –
beschikbaar hebben en over de inzet ervan;

onze externe – maatschappelijke – oriëntatie is in de  –
organisatie verankerd�

Om inhoud te geven aan de maatschappelijke veranke-

ring, willen wij onder meer een Maatschappijraad 

instellen� Hierover is in 2008 gesproken met de  

ledenraad� Dat heeft ertoe geleid dat de mogelijkheid 

voor de instelling van een maatschappijraad is  

opgenomen in de statuten� De maatschappijraad heeft 

tot doel, het maatschappelijke ondernemerschap van  

de corporatie te volgen� 

Ook signaleert en meldt de raad maatschappelijke 

ontwikkelingen die van belang zijn voor het functioneren 

van de corporatie� De maatschappijraad kan ook  

adviseren over de maatschappelijke verankering op 

gebiedsniveau of over de rol van de corporatie in 

specifieke gebieden� We onderzoeken daarnaast welke 

rol de Maatschappijraad gaat krijgen in de beleids-

cyclus� De eerste helft van 2009 zullen wij gebruiken  

om de samenstelling, taken en bevoegdheden van de 

maatschappijraad verder uit te werken� In de tweede 

helft van 2009 zullen we naar verwachting een maat-

schappijraad kunnen installeren�

Midden in de maatschappij

Stadgenoot gaat zich profileren als een 
maatschappelijk ondernemer en wil in 
constante dialoog zijn met de samenleving. 
We willen in gesprek zijn met klanten, 
overheden en overige belanghebbenden, 
zoals scholen, universiteiten, verzorgings
huizen, welzijnsorganisaties en culturele 
instellingen. Dat betekent dat maatschappe-
lijke verankering en verantwoording een 
belangrijke plaats hebben in de nieuwe 
corporatie.3 Één was geen huurder van de AWV, één is doorverwezen naar huurcommissie�

4 Doorverwezen naar: huurcommissie, Klachtencommissie Toewijzing Corporatiewoningen en Het Oosten zelf�

Klachten

Geschillencommissie
AWV tot 1 juli 2008

Ombudsman Het Oosten
tot 1 juli 2008)

Ombudsman Stadgenoot, 
vanaf 1 juli 2008)

Totaal aantal 3 9 39 (2 overgenomen)

Opgelost 5 8
Niet ontvankelijk 23 34 18
Overgenomen door Ombudsman SG 1 1
Klacht ingetrokken 4
Openstaand 9
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5.1.3 Stadgenoot werkt samen
Stadgenoot werkt samen met partijen en instellingen die 

– vanuit onze gebiedsgerichte aanpak – kunnen bijdragen 

aan de kwaliteit van wonen en leven in de wijken en 

buurten waar Stadgenoot actief is� Bij die samenwerking 

richten we ons op acquisities en verbindingen vanuit 

verschillende richtingen� Dat doen we zowel reactief  

(op verzoek) als actief� De resultaten die we het afgelopen 

jaar met elkaar hebben bereikt, hebben we hieronder 

per sector gerubriceerd� Daarbij is er bijzondere  

aandacht voor de sectoren sport en onderwijs�

Studentenhuisvesting
Stadgenoot wil als zelfstandige aanbieder van studenten-

eenheden optreden� Stadgenoot werkte tot en met  

2008 samen met DUWO en Rochdale binnen DUWO Pro 

Student�Stadgenoot zal dit samenwerkingsverband per  

1 januari 2009 beëindigen� 

Stichting Brasa
Stichting Brasa is een samenwerkingsverband van 

Stadgenoot, Rochdale, De Key en de gemeente 

Amsterdam� De stichting is in 2000 opgericht om de 

woon- en leefsituatie in Paramaribo en omgeving te 

verbeteren� Daarvoor is in Suriname de Woningstichting 

Sekrepatu opgericht� Het doel van Brasa is tweeledig: 

enerzijds hulp bieden bij de totstandkoming van  

woningbouwprojecten en stadsherstel, anderzijds 

Sekrepatu voeden met kennis en kunde, opdat deze kan 

uitgroeien tot een levensvatbare woningcorporatie�  

Als gevolg van de fusie heeft Frank Bijdendijk zijn taak 

als bestuurslid van Brasa neergelegd� Gerard Anderiesen 

vertegenwoordigt Stadgenoot binnen Brasa en is  

tevens voorzitter� 

In 2008 is het automatiseringssysteem van Stadgenoot 

bij Sekrepatu geïmplementeerd, hiermee is de financiële 

administratie aangepast aan de wensen en eisen van  

de accountant en Brasa (als toezichthouder)� In het  

3e kwartaal van 2008 verscheen het jaarverslag van 

Brasa over de jaren 2006/2007� Er is gekozen voor een 

uitgebreid geïllustreerde versie die tevens wordt 

gebruikt als algemene Brasa brochure� Voorts is  

opdracht gegeven om de website van Brasa te vernieuwen, 

waarbij het beschikbare aanbod aan koopwoningen en 

woningen voor remigranten direct zichtbaar is�  

(www�stichtingbrasa�nl)� Medio 2008 bleek dat het 

Brasafonds dat is opgericht door de deelnemende 

corporaties om het exploitatie tekort op de woningen in 

de eerste jaren te dekken, in de huidige opzet onvol-

doende is om de beoogde productie van 500 woningen 

te kunnen realiseren� Dit wordt vooral veroorzaakt door 

de hogere stichtingskosten en het uitblijven van de 

aanbieding van zogenaamde domeingrond door de 

Surinaamse overheid� Omdat men eerst meer zekerheid 

wenste over het vervolg van de projecten, is besloten 

om de oprichting van de geplande Vriendenstichting 

door te schuiven naar 2009� In 2009 zal, op basis van de 

toekomstvisie van Sekrepatu, duidelijkheid worden 

verschaft over de verdere invulling van het fonds alsook 

de afbouw van de activiteiten van Brasa om Sekrepatu in 

2012 echt op eigen kracht te kunnen laten functioneren� 

Sport
Stadgenoot ziet sport en ontspanning als een onmisbare 

schakel als het gaat om kwaliteit voor iedereen� Ons 

welbevinden wordt immers niet alleen bepaald door een 

dak boven ons hoofd, maar ook door de mogelijkheden 

en voorzieningen om te ontspannen, te sporten enzovoort� 

Het gaat niet alleen om de sport zelf: bij gezond leven 

hoort bewegen, maar ook ontmoeten, samen zaken-

doen, kortom verbinden� Juist in de stad, waar eenzaam-

heid en uitsluiting voor verschillende groepen bewoners 

een concreet gegeven zijn, is het van belang dat we 

openstaan en actief meedenken over vrijetijdsbesteding 

voor iedereen� Voor een corporatie is dit nog geen 

vanzelfsprekend terrein en de rol die we hierin vervullen 

is nog in ontwikkeling� Wat we wel zien, zijn kansen op 

verschillende terreinen: enerzijds de maatschappelijke 

kant (verbinden, netwerken, etc�) maar ook concrete 

ontwikkelingskansen voor de (her)ontwikkeling van 

sportterreinen� Daarnaast is Stadgenoot medeopdracht-

Meer dan wonen alleen 
Stadgenoot werkt samen met een grote 
verscheidenheid aan bedrijven, instellingen 
en organisaties. Met deze samenwerking 
gaan we verder dan de al bestaande 
verbindingen met bijvoorbeeld zorg en 
welzijnsinstellingen. Het gaat ook om het 
onderzoeken van nieuwe wegen: richting 
sport, cultuur, vrije tijd en recreatie, 
onderwijs en bedrijvigheid. Zo geven we 
concreet vorm aan ons doel om ‘meer dan 
wonen’ te bieden.
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gever voor de ontwikkeling van een instrument om te 

kunnen bepalen wat de invloed is van sportvoorzieningen 

op de gezondheid van de bewoners en op de verwachte 

waardeontwikkeling van vastgoed in de buurt� Hierbij 

werken we samen met de gemeente Amsterdam, NOC-

NSF, Innosport, Ymere en BPF Bouwinvest� Enkele 

concrete voorbeelden van deze samenwerking leest u  

in hoofdstuk 6 Stadgenoot in de buurt�

Onderwijs
Scholen behoren tot de belangrijke voorzieningen in een 

wijk� Stadgenoot vindt het essentieel dat er voldoende 

scholingsmogelijkheden zijn voor jong en oud� Daarom 

faciliteren we scholen� Niet alleen door huisvesting aan 

te bieden, maar ook door verbindingen aan te gaan om 

studenten en leerlingen werkervaring te laten opdoen� 

Een beter toekomstperspectief en minder schooluitval 

dragen immers bij aan de sociale verbetering van een 

wijk of buurt� Door de samenwerking te verbreden met 

stage- en leer-/werkplekken vanuit de corporatie, 

beperkt Stadgenoot haar betrokkenheid niet tot de 

huisvestingsvraag maar kunnen brede groepen kennis-

maken met het gevarieerde werkterrein van de corporatie� 

Door deze verbindingen ontstaat meer cohesie in de  

wijk en de mogelijkheid om toekomstige arbeidskrachten 

te werven� Stadgenoot werkt samen met Amarantis,  

de Academie van de stad, de Hogeschool InHolland, 

collegacorporaties en stadsdelen� We onderhouden 

contacten met de Universiteit van Amsterdam en de 

Haagse Hotelschool� Enkele concrete voorbeelden van 

onze samenwerking zijn te vinden in het hoofdstuk 

Stadgenoot in de buurt� Hier noemen we in het bijzonder 

de samenwerking met Hogeschool InHolland� Met deze 

instelling onderzoeken we de mogelijkheden om samen 

te werken op het gebied van communicatie� Concrete 

communicatievragen vanuit Stadgenoot worden als 

studieopdracht bij studenten uitgezet en de studenten 

worden begeleid door vakdocenten� Met twee andere 

onderwijsinstellingen (UvA en Haagse Hotelschool) 

bestaan wel contacten, maar er is op dit moment nog 

geen intensieve samenwerking�

Welzijn
Op het terrein welzijn werken we samen met HVO-

Querido, Impuls, Combiwel, Leger des Heils, Spirit, 

Exodus, Stichting Amsterdams Buurvrouwencontact  

en Cordaan� Enkele concrete voorbeelden van de 

samenwerking zijn te vinden in het hoofdstuk 

Stadgenoot in de buurt�

Zorg
Op het gebied van de zorg werkt Stadgenoot met name 

samen met Cordaan, Amsta, OsiraGroep, Mentrum, 

Blijfgroep, Philadelphia en de Volksbond� Enkele  

concrete voorbeelden van de samenwerking zijn te 

vinden in het hoofdstuk Stadgenoot in de buurt�

Bijzondere samenwerkingsverbanden
Stadgenoot heeft in 2008 eerste gesprekken gevoerd  –
met het Nederlands Rode Kruis om te onderzoeken in 

hoeverre op verschillende terreinen verdergaande 

samenwerking mogelijk zou zijn� In 2009 wordt een 

samenwerkingsovereenkomst ondertekend� In eerste 

instantie richt de samenwerking zich op het bestrijden 

van eenzaamheid en uitsluiting van ouderen en 

gezinnen op of onder de armoedegrens�

Stadgenoot en Agis zijn gesprekken gestart over   –
een mogelijke samenwerking bij de buurtentrees 

(inlooppunten voor iedereen uit de buurt) en bij 

bouwprojecten in Suriname�

Op het GWL-terrein in stadsdeel Westerpark heeft  –
Stadgenoot veertig sociale huurwoningen in eigen-

dom en participeert zij met de corporaties De Key,  

de Alliantie, Woonmaatschappij en Rochdale in de 

Stichting Ecoplan� De Alliantie beheert namens de 

corporaties de woningen�

Met Far West werkt Stadgenoot samen aan de  –
vernieuwing van de Kolenkitbuurt in Bos en Lommer� 

Daartoe is de VOF Kolenkit opgericht�
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Verbindingen
Stadgenoot heeft een groot aantal dochteronder-

nemingen en samenwerkingsverbanden op verschillende 

terreinen� Dit noemen we verbindingen� We hebben om 

verschillende redenen voor dochterondernemingen 

gekozen� Over het algemeen zijn dit ondernemingen 

met een eigen (groei)doelstelling en een eigen winst- 

en-verliesrekening� Het zijn herkenbare ondernemingen 

met een eigen klantengroep en eigen positionering, 

waardoor ze goed te benaderen zijn in de markt waarin 

ze opereren� Alle dochterondernemingen en samen-

werkingsverbanden baseren hun activiteiten op  

volkshuisvestelijke overwegingen� Hoe de verbindingen  

zijn gewaardeerd in de balans, respectievelijk  

gecon solideerd zijn opgenomen, staat in het hoofdstuk 

Jaarrekening 2008 van dit jaarverslag� Doordat we op  

1 juli 2008 zijn gefuseerd, is er een nieuwe verbindingen-

structuur ontstaan� Het bestuur heeft eind 2008  

besloten de verbindingenstructuur te herstructureren, 

zodat het de activiteiten binnen deze verbindingen goed 

kan sturen en beheren� In deze herstructurering gaat 

het bestuur rekening houden met de gewijzigde fiscale 

regels� De nieuwe structuur moet zo plat mogelijk 

worden� Met twee holdings gaan we de gelijksoortige 

activiteiten clusteren� Als alles volgens planning 

verloopt, kunnen we de nieuwe structuur eind 2009 

realiseren� Daarnaast gaan we een nieuwe governance-

structuur opzetten voor de verbindingen� Hierbij gaan 

we ervan uit dat de bepalingen in het bestuursreglement 

en de statuten ervoor zorgen dat de Raad van 

Commissarissen van de corporatie ook toezicht kan 

houden op de verbindingen waar de bestuurders van  

de corporatie overwegende zeggenschap hebben� 

Een compleet overzicht van alle verbindingen inclusief 

de financiële gegevens is te vinden als bijlage bij  

de Jaarrekening�

Lidmaatschappen
Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties
De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties  

is een samenwerkingsverband van corporaties� 

Stadgenoot is in verschillende commissies van de 

federatie vertegenwoordigd�

Aedes
Stadgenoot is lid van Aedes, de vereniging van  

woningcorporaties in Nederland� 

De Vernieuwde Stad
De Vernieuwde Stad is een discussieplatform voor grote 

en grootstedelijke corporaties� Het platform richt zich 

op de problematiek én de uitdagingen rondom het 

wonen in grote steden en onderzoekt hoe corporaties 

een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de 

vitalisering van de grote stad� Stadgenoot maakt met 

twintig andere grootstedelijke corporaties deel uit van 

De Vernieuwde Stad�

Neprom
Stadgenoot is lid van de Vereniging van Nederlandse 

Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM)�

5.1.4 Stadgenoot praat en denkt mee
Rooilijn Kenniskring 
Stadgenoot participeert in de Rooilijn Kenniskring:  

een reeks halfjaarlijkse bijeenkomsten waarin aandacht 

wordt gegeven aan actuele onderwerpen in de ruimtelijke 

planning� Doelstelling van de kenniskring is jonge 

professionals bij elkaar te brengen voor ontmoeting  

en kennisuitwisseling� Op 16 oktober 2008 trapte de 

kenniskring af met een bijeenkomst voor circa 120 

aanwezigen� 

Corpovenista
Het onderzoeksprogramma Corpovenista is onderdeel  

van het Habiforum-onderzoeks- en kennisuitwisselings-

programma ‘Vernieuwend Ruimtegebruik’� Het programma 

richt zich op de vragen die met stedelijke vernieuwing 

samenhangen� Stadgenoot werkt binnen Corpovenista 

samen met negen grote woningcorporaties�  

In Corpovenista werken verschillende partijen samen: 

woningcorporaties, Aedes, Onderzoeksinstituut OTB en 

onderzoeksgroepen van de universiteiten van 

Amsterdam en Utrecht� Doel is om een brug te slaan 

tussen het wetenschappelijk onderzoek, het beleid en 

de praktijk van de stedelijke vernieuwing� Dat heeft in 

de afgelopen vier jaar geresulteerd in onderzoeks-

rapporten, tientallen vakpublicaties, wetenschappelijke 

artikelen, seminars, studiedagen en grote congressen�
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5.2  Stadgenoot verhuurt
Wat is er in 2008 gebeurd op het gebied van verhuur van woningen en bedrijfsruimten? 

Wat zijn de huurontwikkelingen, welke nieuwe regelingen gelden er en hoe treedt 

Stadgenoot op bij bijvoorbeeld huurachterstanden en ongewenste overlast?

5.2.1 Verhuur sociale woningen
Toewijzingen via WoningNet
Het overgrote deel van de vrijkomende woningen wordt 

via WoningNet verhuurd. Woningzoekenden kunnen 

iedere twee weken inschrijven op het woningaanbod, 

via internet, de telefoon of de woonbon. Wie boven aan 

de lijst komt, wordt bepaald door de afspraken die we 

lokaal hebben gemaakt met alle betrokken partijen. 

Deze afspraken zijn verwerkt in de programmatuur van 

WoningNet. Stadsvernieuwingskandidaten hebben 

bijvoorbeeld altijd voorrang en grote gezinnen hebben 

voorrang bij de toedeling van grote woningen, ongeacht 

de woonduur. De 1.207 sociale huurwoningen die via 

WoningNet zijn verhuurd, zijn als volgt toegewezen (zie 

onderstaande taartgrafiek). 

Herhuisvesting
Stadgenoot is actief op het gebied van herstructurering: 

vernieuwing en verbetering van woningen. Het team 

woonbegeleiding van de afdeling Verhuur helpt huurders 

aan (her)huisvesting bij renovatie-, sloop- en woning-

verbeteringsprojecten. Het team verzorgt de begeleiding 

van de individuele huurders. Wij waren gewend de 

herhuisvesting en participatie voor een groot gedeelte 

uit te besteden aan onze partners Delta Forte en Kristal. 

Inmiddels hebben we besloten om de begeleiding van 

onze huurders volledig in eigen beheer te doen.  

Bij nieuwe projecten verzorgen we die begeleiding nu 

dus zelf. In 2008 waren onze woonbegeleiders onder 

andere actief in de Dudokbuurt, Kolenkitbuurt en 

Westerpark (Delta Forte), Eendrachtsparkbuurt en 

Derkinderenstraat (OGA), Oosterparkbuurt, Confucius-

plein, 4 Heemskinderen (Kristal) en De Kubus (Stadgenoot).

Interimbeheer
Om ervoor te zorgen dat onze huurders in herstructu-

reringscomplexen tot de verhuizing prettig en veilig 

kunnen wonen, is het belangrijk dat de woningen zo 

lang mogelijk bewoond blijven. Wij beginnen ongeveer 

twee jaar voorafgaand aan de sloop of renovatie met 

tijdelijke verhuur. Voor een aantal complexen hebben 

we in 2008 samengewerkt met DUWO. In de Kubus 

(Nieuwendam-Noord) en de Dudokhaken (Geuzenveld) 

bijvoorbeeld werden leegkomende woningen aan 

studenten verhuurd. Daarnaast hebben we tijdelijke 

contracten afgesloten met kandidaten die op de  

wachtlijst stonden, voor woningen in de Kolenkitbuurt, 

Oosterparkbuurt, Eendrachtsparkbuurt en Senecastraat. 

In 2008 zijn in totaal 126 tijdelijke verhuurcontracten 

afgesloten. Soms is het tijdelijk verhuren van een 

woning niet (meer) mogelijk. In dat geval sluiten we 

gebruiksovereenkomsten af. Wij werken daarin samen 

met organisaties die gespecialiseerd zijn in tijdelijk 

beheer, te weten Ad Hoc Beheer en Anti-Kraak bv. 

Statushouders
De overheid bepaalt hoeveel woningen per gemeente 

beschikbaar moeten worden gesteld voor het huisvesten 

van statushouders: de zogenoemde taakstelling. De 

Dienst Wonen zorgt vervolgens voor de verdeling (naar 

rato van bezit) per corporatie. Daarnaast is de 

Pardonregeling in werking getreden. Deze regeling stelt 

vreemdelingen die onder de oude Vreemdelingenwet 

vallen en dus voor 1 april 2001 asiel hebben aange-

vraagd (en nog steeds in Nederland zijn) alsnog in staat 

om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning. 

Voor zover iemand nog niet ‘adequaat’ gehuisvest is, 

  Maatwerkregeling 

  Woon/inschrijfduur

  Beroepsgroepen 

 

Toewijzing via Woningnet

  Sv-kandidaten 

  Voorrangskandidaten 

  Statushouders
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wordt ook voor passende huisvesting gezorgd.  

In 2008 heeft Stadgenoot aan 79 statushouders  

onderdak geboden.

Maatwerkregeling
De maatwerkregeling stelt corporaties in staat om 

woningen toe te wijzen buiten het reguliere systeem 

om. Corporaties kunnen deze ruimte (5 procent met een 

maximum van 650 woningen) gebruiken om knelpunten 

op te lossen onder andere op het gebied van leefbaar-

heid, bij burenoverlast en om draagvlak te creëren voor 

ingrepen in de buurt. In 2008 zijn 42 woningen via deze 

regeling toegewezen. Dat is minder dan 2,5 procent van 

het aantal mutaties, dus ruim onder het maximum van 

5 procent.

Huisvesting beroepsgroepen
Ook dit jaar zijn de afspraken tussen gemeente en 

corporaties over het toewijzen van woningen aan 

personeel in dienst van de zorg, politie en onderwijs 

(maatschappelijk noodzakelijke beroepsgroepen) 

gecontinueerd. Stadgenoot heeft alle 38 voorgedragen 

kandidaten aan een woning geholpen. De verdeling  

was als volgt: politie (12), zorg (14) en onderwijs (12).

De regeling Begeleid Zelfstandig Wonen 
In 2008 zijn 39 woningen voor diverse begeleidwonen-

projecten verhuurd aan: HVO (Querido-BWA, HVO-

Discusproject en HVO-Werkhotel), Mentrum 

ACT-Rehabteam, het Leger des Heils en de Stichting 

Vrouwenopvang/Blijf van mijn Lijf. Daarnaast onder-

steunen wij een particulier initiatief voor huisvesting 

van licht-autistische mensen. In 2008 zijn twee  

woningen aan kandidaten uit deze groep verhuurd. 

Verder huurt de Stichting Vrouwenopvang een woning 

van waaruit begeleiding en zorg wordt geboden. De 

meeste contracten zijn in eerste instantie afgesloten 

met de instellingen zelf. Voor sommige contracten geldt 

dat deze na een bepaalde periode (zes tot twaalf 

maanden) worden overgeschreven op naam van de 

cliënt. In 2008 zijn elf contracten overgeschreven. 

5.2.2 Verhuur vrijesectorwoningen
Het verhuren van de vrijesectorwoningen heeft in 2008 

veel inspanning gevraagd. Met name Parkrand bleek 

lastig te verhuren. Vanuit de markt is veel vraag naar 

woningen in de prijsklasse van € 700 tot € 1.000. De 

afzetmogelijkheden voor deze woningen zijn nog 

redelijk goed. Wel is de druk uit de markt voelbaar om 

koopwoningen die niet verkocht kunnen worden tijdelijk 

aan te bieden in de vrije sector.

Wij hebben bijzondere aandacht besteed aan het 

verstevigen van de marktpositie van het gebouw 

Parkrand (Geuzenveld). Daarbij hebben we veel energie 

gestoken in het verlagen van de mutatiegraad. Een jaar 

na oplevering is een fors aantal opzeggingen wel een 

gebruikelijk beeld, omdat er altijd een grote groep 

huurders is die de vrijesectorhuur slechts als korte-

termijnoplossing ziet. In dit geval hebben door technische 

(oplever)mankementen veel bewoners de huur opge-

zegd. Door extra inspanningen van Stadgenoot samen 

met het Vastgoedbedrijf behoren de meeste (oplever)

klachten inmiddels tot het verleden. Nu is de uitdaging 

om de nieuwe instromers voor een langere tijd aan ons 

te binden, zodat de mutatiegraad een normale hoogte 

aanneemt. Een mutatiegraad van rond de 10-12 procent 

is marktconform voor een complex als Parkrand.

5.2.3 Verhuur van garages en parkeerplaatsen
Het beheer en de verhuur van garages en parkeerplaat-

sen verschoof op 1 juli van de bedrijfseenheid Wonen 

naar de bedrijfseenheid Commercieel & Maatschappelijk 

Vastgoed (CMV). Zowel de procedures als de databases 

zijn daarna geëvalueerd, en waar nodig herzien. Het 

resultaat is dat in 2009 verhuur en beheer verlopen 

zoals dat behoort. In 2009 willen we ook het beheer en 

de resultaatgebieden omzet en leegstand verbeteren. 

De nieuwe oplevering van 77 parkeerplaatsen in het 

nieuwbouwproject Buskenblaser verliep voorspoedig, 

ondanks vertraging en wat problemen bij de implemen-

tatie. In 2008 zijn per saldo 223 parkeerplaatsen 

toegevoegd, waardoor Stadgenoot eind 2008 2.217 

Sneller naar begeleid wonen

In 2008 hebben we deelgenomen aan een 
succesvolle pilot. Het doel: kandidaten die 
in aanmerking komen voor begeleid wonen, 
sneller aan een geschikte woning helpen. In 
de pilot werden beschikbare woningen en 
cliënten gematcht via een speciale module 
in het WoningNetsysteem. Deze nieuwe  
manier van werken maakt het aanbod 
inzichtelijker en zorgt ervoor dat kandidaten 
minder lang hoeven wachten op een  
passende woning.

Verhuurt
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parkeerplekken beheert. Doordat de administratie nog 

niet van Wonen naar CMV overgebracht is, zijn opbreng-

sten en kosten opgenomen in het resultaat van verhuur 

wonen.

5.2.4 Verhuur van winkels en andere 
bedrijfsruimten
De huuromzet van de verhuur van winkels en andere 

bedrijfsruimten is beter dan voorzien. Dat komt met 

name doordat de nieuwbouwprojecten Buskenblaser 

(Bos en Lommer) en Abel Tasman (Nieuwe Wereld, 

Osdorp) later zijn opgeleverd dan gepland. Weliswaar 

leidde dat tot gemiste omzetten, maar die zijn gecom-

penseerd door een vermindering van de voorziene 

aanloopleegstand. Dat betekent een aanzienlijke 

vermindering van de huurderving. Door acquisitie 

hebben we 67 eenheden toegevoegd aan onze bedrijfs-

ruimteportefeuille, tegenover een verkoop van 7 

eenheden. Deze aankopen hebben geen of nauwelijks 

leegstand gekend in 2008 maar wel veel extra huurom-

zet gegenereerd. Er is geen sprake van structurele 

leegstand in de portefeuille. Ook op het gebied van het 

beheer van bedrijfsruimten, winkels en kantoren is in 

2008 voornamelijk gewerkt aan de interne kwaliteit van 

beheer. Dit heeft ertoe geleid heeft dat Stadgenoot ook 

op dit gebied operationeel naar behoren functioneert.

5.2.5 Huurverhoging in 2008
Het kabinet heeft vastgesteld dat de huren in 2008 met 

maximaal 1,6 procent mochten stijgen. Dit maximum-

percentage gold voor alle gereguleerde woningen, 

waardoor er geen ruimte was voor huurdifferentiatie 

boven inflatie en ook geen ruimte om woningen met 

een zeer lage huur in verhouding tot het aantal WWS-

punten, in huur te verhogen. De huurverhoging van 

vrijwel alle woningen van Stadgenoot bedroeg in 2008 

1,6 procent. De huurverhoging van geliberaliseerde 

woningen bedroeg 2,6 procent; dit is 1 procent méér 

dan de inflatie. De gezamenlijke huurderskoepels 

hebben ingestemd met de huurverhoging voor  

2008 – 2009.

In de tabel staat over hoeveel huurwoningen 

Stadgenoot beschikt in de verschillende stadsdelen. 

Relatief gezien vinden we het grootste percentage 

goedkope woningen (tot de kernvoorraadgrens) in de 

stadsdelen Bos en Lommer (78 procent), Geuzenveld/ 

Slotermeer (77 procent), de Baarsjes (70 procent) en 

Oud-Zuid (69 procent). Die woningen vinden we het 

minst in de stadsdelen Zuidoost, Zeeburg en Slotervaart. 

De duurdere huurwoningen vinden we (relatief gezien) 

met name in Diemen (14 procent) en Osdorp (10 procent).
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Huurtoeslag
Ongeveer 5.500 huurders laten hun huurtoeslag naar 

Stadgenoot overmaken. Stadgenoot brengt dit in 

mindering op de in rekening te brengen huur. In totaal 

zijn er ongeveer 12.000 huurders van Stadgenoot die 

huurtoeslag ontvangen, dus meer dan 50 procent 

ontvangt de toeslag op eigen rekening. We hebben in 

2008 ruim € 11,4 miljoen ontvangen aan huurtoeslag 

via de Belastingdienst. 

Huurcommissiezaken
In 2008 maakten 50 huurders bezwaar tegen de huur-

verhoging. In 25 gevallen besliste de huurcommissie dat 

de huurverhoging redelijk was. In 13 gevallen liepen er 

nog onderhoudsprocedures, waardoor Stadgenoot de 

huurverhoging niet mocht doorberekenen. 12 zaken zijn 

nog niet afgehandeld. Het aantal huurverlagingsproce-

dures vanwege onderhoudsgebreken is sinds de zomer 

gestegen van 66 naar 74. Dit werd gedeeltelijk veroorzaakt 

doordat er een aantal maanden geen onderhouds-

opdrachten in het pakket Pharos konden worden  

gemaakt. Ook doordat de bereikbaarheid van de 

Klantenservice en de administratie van het  Vastgoed bedrijf 

nog niet optimaal waren, werden onderhoudsklachten 

niet altijd adequaat opgepakt. Een gevolg is dat we 

gemiddeld € 8.436,32 per maand aan huurkorting 

wegens onderhoudsgebreken moesten geven.  

Eind 2008 waren de procedures op orde en in 2009 

horen de administratieve problemen en problemen met 

de bereikbaarheid tot het verleden. Eind december 

liepen er nog 111 procedures bij de huurcommissie.

5.2.6 Toewijzingen in 2008
Nieuwe regelingen
In september 2008 zijn regelingen van kracht geworden 

die de doorstroming op de woningmarkt moeten 

bevorderen. Zo is het mogelijk geworden dat twee 

mensen hun woonduur samenvoegen als ze gaan 

samenwonen. Met meer woonduur maken zij dan een 

grotere kans op een andere woning. Als er gebruik 

wordt gemaakt van deze regeling, komen er vervolgens 

twee woningen vrij voor de woningmarkt. De nieuwe 

regeling Behoud van Woonduur na Verhuizing is 

opgesteld om het voor huurders aantrekkelijker te 

maken om te verhuizen. De regeling houdt in dat 

iemand tot vijf jaar na een verhuizing van de ene 

corporatiewoning naar de andere, de opgebouwde 

woonduur nogmaals kan gebruiken. Mocht de nieuwe 

woning toch niet bevallen, dan kan er eenvoudiger een 

nieuwe woning gevonden worden. Stadgenoot is 

voorstander van maatregelen om de doorstroming te 

verbeteren. Wij zijn actief op zoek naar nieuwe manieren 

om hieraan bij te dragen. 

Digitaal verhuisformulier
Van iedere woningtoewijzing maakt de corporatie melding 

bij de Dienst Wonen. Bij vergunningplichtige woningen 

wordt aan de hand daarvan de woonvergunning verstrekt. 

In 2008 is een pilot gestart met een digitaal verhuisfor-

mulier. Dat gebeurde in samenwerking met de Dienst 

Persoons- en Geo-informatie (DPG) en de Dienst Wonen. 

De succesvolle pilot wordt begin 2009 afgerond, waarna het 

nieuwe formulier ook bij andere corporaties wordt ingezet.

Mutaties in 2008
In 2008 zijn 2.395 woningen opgezegd. Een groot deel 

daarvan was weer voor verhuur beschikbaar. Verder  

zijn er 2.276 nieuwe overeenkomsten afgesloten.  

Dit betrof vooral nieuwe verhuringen van bestaande 

huurwoningen en eerste verhuur van nieuw opgeleverde 

woningen. Verder vond er een beperkt aantal over-

schrijvingen plaats en zogenoemde in de plaatsstellingen. 

De mutatiegraad in 2008 bedroeg 7,9 procent. Ten 

opzichte van 2007 is deze gedaald. Er zijn verschillende 

manieren om de mutatiegraad te berekenen. Soms 

wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen 

verhuur en verkoop van leeg gekomen woningen en  

kan het wel of niet meetellen van afgesloten gebruiks-

overeenkomsten invloed hebben op het percentage. 

Voor de berekening van de mutatiegraad hebben wij 

geen categorieën uitgesloten. Wij zijn dus uitgegaan 

van alle nieuwe verhuringen.

Digitaal verhuizen
Stadgenoot werkte als enige corporatie 
in Amsterdam al met een digitaal 
verhuisformulier. Het voordeel voor de 
klant: in één handeling worden verschillende 
instanties geïnformeerd over de verhuizing. 
De Dienst Wonen verwerkt de aanvraag 
voor de huisvestingsvergunning én er gaat 
een melding van verhuizing naar de dienst 
Persoons- en Geo-informatie.

Verhuurt
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Mutatiegraad

in procenten

2008 2007

Mutatiegraad, inclusief
gebruiksovereenkomsten 7,9

AWV: 8,3
Het Oosten: 8,0

Mutaties in aantallen

Via het reguliere systeem van woonruimtevereling, 
inclusief 42 toewijzing binnen de maatwerkregeling 1.207

Verhuur begeleid wonen (incl. overschrijvingen) 50

Nieuwe verhuur via DUWO/campuscontracten 3

Tijdelijke verhuur 126

Wisselwoningen 111

Coöptatie 53

Woningruil 33

Gebruiksovereenkomsten 274

Doorschuif bij woningverbetering 12

Vrijsectorverhuur 181

Overschrijvingen en ‘in de plaatsstellingen’ 226

Totaal aantal mutaties 2.276

5.2.7 Huurincasso en huurachterstanden
Zittende huurders
Stadgenoot begon het jaar 2008 met een totale huur-

achterstand van € 1.834.536 (1,20 procent) en eindigde 

het jaar met een saldo van € 1.765.111 (1,16 procent). 

Vanaf 1 juli hebben we met twee systemen naast elkaar 

gewerkt en werden er twee verschillende procedures bij 

de huurincasso gehanteerd. Toch is het gelukt om de 

huurachterstanden terug te dringen. Wat wel opvalt,  

is dat relatief veel vorderingen erg lang lopen, omdat 

vaak langdurende betalingsregelingen zijn afgesproken, 

uitstel is verleend of regelingen over regelingen  

getroffen zijn (al dan niet bij de deurwaarder).  

Nieuw beleid zal dit probleem in 2009 terugdringen.  

We hebben in onze procedures een aantal proactieve 

incassoacties opgenomen. Deze gaan we in 2009 

doorzetten en verder ontwikkelen, namelijk:

structureel één belavond per maand met als doel de  –
huurders te spreken die we overdag niet kunnen 

bereiken;

huisbezoeken door verschillende medewerkers. Deze  –
huisbezoeken hebben in het verleden bewezen een 

effectief middel te zijn. Daarbij hebben de bezoeken 

ook een signaalfunctie. Zo signaleren medewerkers 

bijvoorbeeld onderhuur, krijgen ze meer inzicht in de 

situatie waarin huurders verkeren en de omgeving 

waarin ze wonen. 

Vertrokken huurders
Bij vertrokken huurders begon Stadgenoot 2008 met 

een totale huurachterstand van € 1.252.579 (0,82 

procent) en eindigde het jaar met een totale achter-

stand van € 1.240.460 (0,81 procent). Het merendeel 

van het totaal openstaande saldo is in handen van de 

deurwaarder. Omdat dergelijke vorderingen moeilijker 

te incasseren zijn dan bij zittende huurders, lopen  

deze vorderingen relatief langer. Er is immers geen 

ontruimingsdreiging meer, waardoor Stadgenoot een 

van de vele crediteuren wordt. Er zijn nieuwe afspraken 

gemaakt met beide deurwaarders over de vraag hoe  

om te gaan met vorderingen bij vertrokken huurders. 

Vorderingen worden niet langer aangehouden dan drie 

maanden. Is binnen deze periode geen resultaat bereikt, 

dan wordt deze administratief afgeboekt en gaat de 

vordering in het schuldbewakingstraject. Verschillende 

malen per jaar wordt gekeken of de vordering alsnog te 

verhalen is. Hierdoor staan vorderingen minder lang 

open; bovendien bewaken we de vordering drie jaar 

lang. In 2009 zullen we een nieuwe procedure opstellen 

waarin wordt aangegeven hoe we omgaan met vorde-

ringen op vertrokken huurders. 

Incassokosten/afboekingen
In 2008 is er een bedrag van € 289.126 betaald aan 

incassokosten van de twee deurwaarders waar wij  

mee werken (Geerlings & Hofstede en Van der Hoeden-

Mulder). Een aanzienlijk deel van dit bedrag betreft 

kosten voor opslag bij ontruimingen (in Westpoort).  

Er zijn nieuwe afspraken gemaakt met deurwaarder  

Van der Hoeden-Mulder, zodat we voortaan met beide 

deurwaarders op dezelfde manier kunnen werken. Van 

der Hoeden-Mulder heeft conform die afspraken eind 

2008 veel zaken afgerekend. In totaal is een bedrag  

van € 173.092 afgeboekt als oninbaar. 

Schuldhulp
In 2008 zijn de medewerkers Schuldhulpverlening met 

name bij huurders langsgegaan die op het punt stonden 

te worden ontruimd. In 2009 zal de werkwijze  

veranderen en richten we ons meer op preventief 

werken. We zullen meer huisbezoeken verrichten in  

het minnelijk traject, juist om overdracht van de zaak 

naar de deurwaarder (en dus mogelijk ontruiming)  

te voorkomen.

Ontruimingen
In 2008 heeft Stadgenoot slechts 22 woningen ontruimd 

op basis van huurachterstand. Dit lage aantal is mede  

te danken aan onze activiteiten op het gebied van 

schuldhulp. In totaal werden 116 woningen ontruimd. 

Omdat wij een actief beleid voeren op het gebied van 

bestrijding van overlast en tegengaan van onrecht matige 
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Woonfraudedossiers

Huuropzegging via bemiddeling 147

Huuropzegging via Juridische procedure 37
Huurder is er weer gaan wonen 24
Hennepkwekerijen 13

Totaal 208

bewoning, wordt dit huurschuldvonnis ook  

waar nodig ingezet om ongewenst woongedrag te 

beëindigen. Zie onderstaand tabel Ontruimingen.

Huurachterstanden bedrijfsruimten
Het bedrag aan huurachterstanden van bedrijfsruimten 

was begin 2008 € 415.024 (2,02 procent) en op  

31 december 2008 € 918.398 (4,74 procent). Het meest 

opvallend is dat de stijging vanaf 1 juli 2008 plaatsvond. 

De oorzaak hiervan is dat een aantal zaken in behandeling 

is bij verschillende adviseurs. Ook is er vaak sprake van 

bijzondere afspraken met de huurders. Om een indicatie 

te geven: in december 2008 zijn de achterstanden  

bij zes huurders goed voor circa de helft van de  

totale achterstand.

Woonfraude
In 2008 zijn er 208 woonfraudezaken opgelost. 

Stadgenoot werkt bij het bestrijden van woonfraude 

gebiedsgericht, de stadsdelen zijn verdeeld over vier 

medewerkers. Zie tabel Woonfraudedossiers.

Hennepkwekerijen
In 2008 zijn er dertien hennepkwekerijen aangetroffen. 

In de meeste gevallen heeft de bewoner de huur opge- 

zegd; in een enkel geval is na een juridische procedure 

de huurovereenkomst beëindigd. In elf gevallen betrof 

het een huurwoning, eenmaal een garage. Eenmaal 

werd er een hennepkwekerij ontdekt in een koopwoning 

binnen een van de VvE’s in ons bezit. In 2008 ontvingen 

alle huurders van Stadgenoot de folder ‘Stadgenoot 

pakt hennepteelt aan!’. In deze folder geven wij aan dat 

hennepteelt niet is toegestaan en dat Stadgenoot een 

boete oplegt als blijkt dat huurders de woning voor een 

hennepkwekerij gebruiken. Ook wijzen wij bewoners 

erop dat het een direct gevaar voor de woonomgeving is 

en geven we aan hoe bewoners hennepkwekerijen in 

hun omgeving kunnen herkennen. Hiermee stimuleren 

wij bewoners om het vermoeden van hennepteelt aan 

ons te melden. Stadgenoot heeft de folder ook gestuurd 

naar de buurtregisseurs van de politie, stadsdelen en 

andere corporaties. De folder is met name door de 

politie enthousiast ontvangen. De tekst is bijvoorbeeld 

gebruikt in een buurtkrant van de politie. 

Aanpak woonfraude: Convenant Doorzon
In het najaar van 2008 is het Convenant Doorzon van 

kracht geworden, dat gericht is op de aanpak van 

woonfraude in Amsterdam. Doorzon is voortgekomen 

uit het werk van het Van Traa-team, opgericht in de 

jaren negentig. Met het convenant is het voor de politie 

mogelijk om (via een speciaal daarvoor bedoeld  

proces-verbaal) criminele activiteiten die in woningen 

plaatsvinden en mogelijk duiden op woonfraude door  

te geven aan de Dienst Wonen of corporaties. Het 

convenant is ondertekend door de gemeente 

Amsterdam, de Dienst Wonen, de politie en de 

Federatie. Na ondertekening van het convenant heeft 

Stadgenoot al diverse proces-verbalen van de politie 

ontvangen na het ontdekken van een hennepkwekerij. 

Deze verbalen hebben ons geholpen met het afhandelen 

van de woonfraudezaken.

Overlast en individuele klantencontacten
In 2008 zijn er zo’n 570 overlastdossiers opgelost.  

De overlastmeldingen die Stadgenoot ontvangt, worden 

in behandeling genomen als blijkt dat bewoners er zelf 

niet uit kunnen komen. De meeste overlastzaken 

worden opgelost door bemiddeling van de medewerkers 

of inzet van de hulpverlening. De medewerkers die 

overlast bestrijden werken allen in een eigen 

werkgebied.

Ontruimingen in verband met overlast
In 2008 zijn vier woningen wegens overlast ontruimd.  

In deze zaken wilden de overlastveroorzakers niet 

meewerken aan een hulpverleningstraject. Ook vermin-

derde de overlast niet, wat ons heeft doen besluiten de 

zaken aan de rechter voor te leggen. 

Hard tegen overlast

Stadgenoot treedt actief op tegen huurders 
die overlast veroorzaken. Samen met hulp-
verlenende instanties proberen we overlast 
op te lossen of tot een aanvaardbaar niveau 
terug te brengen. Bijvoorbeeld door woon-
begeleiding bij een instelling aan te bieden, 
of bijvoorbeeld door ondersteuning bij het 
schoonhouden van de woning door hulpver-
leningsinstanties.

Ontruimingen

Alleen huurschuld 22

Noorderzon 15
Onrechtmatige bewoning 37
Overlast 4
Woonfraude of overlast 38

Totale ontruimingen Stadgenoot 116
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We ondersteunen initiatieven om overlast terug te 

dringen. Enkele samenwerkingsverbanden waarin wij 

deelnemen, zijn:

convenanten  – Maatschappelijke Steunsystemen -  

In diverse stadsdelen zijn in 2008 convenanten 

Maatschappelijke Steunsystemen ondertekend.  

Dit convenant is een aanvulling op de convenanten 

Extreme Overlast en is ook een manier voor de 

stadsdelen om de WMO te implementeren en de 

samenwerking met andere partijen uit te breiden.

Mantelconvenant aanpak overlast in Slotermeer. –  

Woonbegeleiding Mentrum –  – ACT teams - Het gaat 

om een zeer intensieve maar vooral multidisciplinaire 

woonbegeleiding van Mentrumcliënten, die in 2008 

is geëvalueerd. Het blijkt een succes te zijn en met 

Mentrum hebben we dan ook afgesproken de samen-

werking uit te breiden. Onderdeel van de afspraken is 

dat nu ook Stadgenoot zelf huurders rechtstreeks kan 

aanmelden bij Mentrum als zij een hulpvraag hebben 

of als woonbegeleiding een oplossing kan bieden 

voor hun problemen. Ten minste één langdurig 

overlastdossier hebben we op deze manier kunnen 

oplossen.

Skaeve Huse –  – In het project Skaeve Huse heeft 

Stadgenoot samenwerking gezocht met 

Woningstichting De Key. Het project zorgt voor 

onderdak van mensen die op de reguliere woning-

markt en in de maatschappelijke opvang niet te 

handhaven zijn. Meestal gaat het om mensen die 

onaangepast woongedrag vertonen en in hun vorige 

woonsituatie extreme overlast veroorzaakten.  

Via het project Skaeve Huse krijgen zij een laatste 

kans om niet op straat te belanden, want dat is een 

situatie die noch voor betrokkene, noch voor de 

woonomgeving wenselijk is.  

De bewoners van Skaeve Huse ondertekenen een 

overeenkomst waarin zij afspreken begeleiding te 

zullen accepteren. De huismeesters van De Key en 

Stadgenoot bezoeken de bewoners regelmatig.  

In de loop van 2008 is de laatste woning binnen dit 

project verhuurd.  

Voor de begeleiders van HvO-Querido lag de focus in 

2008 op het opbouwen van vertrouwen met de 

bewoners. Verder is er regelmatig overleg geweest 

met de beheergroep. De beheergroep bestaat onder 

andere uit buurtbewoners. De overleggen geven 

ruimte om eventuele overlast door de bewoners van 

Skaeve Huse te bespreken. Er zijn overigens geen 

meldingen bij Stadgenoot en De Key binnengekomen 

van overlast die veroorzaakt is door bewoners van 

Skaeve Huse.  

Wij onderzoeken nu de mogelijkheden om Skaeve 

Huse ook op andere plekken in Amsterdam te introdu-

ceren. Het is een probaat middel in de strijd tegen 

overlast gebleken.  
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Van Parkstad naar 
Waterstad 

Sloop 480 woningen Geuzenveld �

Bouw 200 woningen IJburg �

Bewoners denken mee over de   �
nieuwbouw

Aantal bewoners gaat naar   �
IJburg Steigereiland

Boven: Dudokhaken, Geuzenveld
Onder: Toekomstige bewoner  
bekijkt de plannen

‘Dat is nou leuk, mee
denken over je woning 
aan de andere kant van 
de stad’

Bewoners van de Dudokbuurt in 
Geuzenveld denken mee over hun 
nieuwe woning op IJburg omdat hun 
huidige woning gesloopt wordt. Het is 
een uniek project waar de toekomstige 
bewoners erg enthousiast over zijn.

Stadgenoot verhuurt

Geuzenveld & IJburg uitgelicht

Van Parkstad 
naar Waterstad

Dudokbuurt



Een groep bewoners doet mee aan ‘van Parkstad naar Waterstad’. 

Ze hebben kunnen meedenken over het ontwerp van woningen op 

Steigereiland en kunnen daar naar toe verhuizen. Tijdens dit proces 

zijn er excursies naar IJburg geweest.

Op IJburg is alles nog nieuw en ruim. Een heel 
andere sfeer dan Geuzenveld dat zo’n vijftig jaar 
geleden gebouwd is. 





3939Stadgenoot Jaarverslag 2008Verkoopt en koopt

5.3  Stadgenoot verkoopt en koopt
De verkoop van corporatiewoningen aan particulieren vertoonde een dalende lijn, onze 

dochtermaatschappij VvE Beheer BV groeide juist sterk in 2008. Daarnaast hebben we in 

dat jaar onze positie versterkt door verschillende complexen en objecten aan te kopen. 

De verkoop van nieuwbouwwoningen verliep over het algemeen goed.

5.3.1 Verkopen in 2008
Verkoop bestaande bouw
De verkoopdoelstelling van Stadgenoot voor 2008 was 

525 woningen met een geprognosticeerde omzet van  

€ 105 miljoen. Dat doel is niet gehaald: op 31 december 

2008 waren er 319 woningen, 8 parkeerplaatsen en  

7 bedrijfsruimten verkocht. De omzet was € 63,7 miljoen, 

een tegenvaller van € 42 miljoen. In de tweede helft van 

2008 leidden procedurele problemen rond het zoge-

naamde asbest-convenant tot een afname van het aanbod 

van woningen die te koop konden worden aangeboden. 

Daarnaast is er ook sprake van een dalend consumen-

tenvertrouwen. Dat is in 2008 in Nederland, meer dan 

gemiddeld in Europa, fors afgenomen. Door de slechtere 

markt hebben we in een aantal stadsdelen vraagprijzen 

moeten matigen en (soms) met minder verkoop-

opbrengsten genoegen moeten nemen. Naast externe 

factoren hebben ook interne factoren een rol gespeeld 

bij een minder gunstig jaar. Bijvoorbeeld: afstemmings-

problemen doordat we met twee automatiserings-

omgevingen werkten, onvoldoende naamsbekendheid 

van Stadgenoot in de markt, een tijdelijk minder goede 

telefonische bereikbaarheid en de internetsite die nog 

niet optimaal functioneerde. Op 31 december waren 

deze problemen opgelost. 

Prijsbeleid bij verkoop bestaand bezit
Stadgenoot verkoopt woningen tegen een markt-

conforme prijs. Bij een eerste complexmatige aanbieding 

aan onze huurders vindt er een taxatie plaats door een 

NVM makelaar-taxateur. Deze taxatie is veelal gebaseerd 

op een complex-taxatie, waarbij differentiatie van 

woningtypen en ligging van de woning een belangrijke 

rol spelen. Bij de start van de verkoop krijgen de 

huurders een korting aangeboden van 10% op de 

verkoopprijs gedurende 6 maanden na aanbieding. 

Onderhandeling hierop is niet mogelijk. Als de huurder 

niet direct op het aanbod in wil of kan gaan, kan men de 

woning altijd achteraf nog kopen tegen een nieuw 

vastgestelde verkoopprijs, een kortere bedenktijd en een 

lagere korting (5%). Een nieuwe individuele woning 

taxatie ligt hieraan ten grondslag. Als woningen in het 

betreffende complex pas na enige tijd in de verkoop 

komen als gevolg van het leegkomen door een mutatie, 

wordt de taxatie intern opnieuw beoordeeld en, al naar 

gelang ouderdom en wijziging van de marktsituatie, 

opnieuw uitgevoerd. Is het taxatie rapport recent 

afgegeven (< 6 maanden) dan komt op basis van onze 

marktkennis en de gerealiseerde prijzen van referentie-

woningen in de directe omgeving, de nieuwe vraagprijs 

tot stand. De woning wordt aangeboden op de vrije 

markt en kan gedurende een periode van 6 tot 8  

maanden in de verkoop blijven. Onderhandeling over de 

vraagprijs is mogelijk. Indien de woning niet wordt 

verkocht wordt hij opnieuw in de sociale- of vrijesector-

verhuur opgenomen. Om een correcte en transparante 

werkwijze te realiseren is een autorisatie regeling 

opgesteld waarin de bevoegdheden en verantwoorde-

lijkheden van de woonmakelaars van Stadgenoot met 

betrekking tot het onderhandelen over verkoopprijzen 

met potentiële klanten is vastgelegd. Waar in 2008, tot 

in het vierde kwartaal aan toe, continu gestreefd is naar 

De kredietcrisis en een dalend consumenten- 
vertrouwen hadden direct invloed op de 
koopwoningmarkt. Consumenten stelden 
grote investeringen uit, hypotheek-
verstrekkers werden terughoudender. Onze 
doelgroep is daardoor direct getroffen. Wie 
in het verleden de financiering net rond 
kreeg, slaagt daar onder deze ongunstige 
omstandigheden niet meer in.
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4 Minervahaven, 5 Noortse Bos, 6 Kerken in Noord, 7 Dintelstraat en 8 Oostenburg
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Seniorenwoningen gered

Een bijzondere aankoop in 2008: een senioren
woningencomplex in stadsdeel Zuideramstel. 
Een particuliere belegger had deze woningen 
gekocht, maar liep vast op Amsterdamse 
spelregels en krakers. Stad-genoot heeft 
de woningen aangekocht en de exploitatie 
voorlopig voortgezet. Onrust in de wijk werd 
hiermee in de kiem gesmoord.

optimalisering van de verkoopprijzen, is er in het eerste 

kwartaal van 2009 zo lang mogelijk gewacht om prijs 

correcties op de te verkopen woningen toe te passen. 

Helaas ontkwamen wij ook in ons marktsegment niet 

aan de financiële crisis en moesten wij op een groot 

aantal woningen prijscorrecties van gemiddeld 5 tot  

10 procent doorvoeren.

Verkoop nieuwbouw
In 2008 heeft Stadgenoot 267 nieuwbouw koopwoningen 

opgeleverd. Al deze woningen waren verkocht. Van de 

296 koopwoningen die in 2008 nog in aanbouw waren, 

had Stadgenoot er op 31 december 2008 173 verkocht. 

Een overzicht van alle nieuwbouwprojecten is te vinden 

in paragraaf 5.4.2, nieuwbouw in 2008.

5.3.2 VvE Beheer Amsterdam BV
De groei van dochtermaatschappij VvE Beheer Amsterdam 

is ook in 2008 doorgegaan; aan het eind van het jaar 

werd de 600ste VvE in beheer genomen. In totaal gaat 

het om circa 28.000 appartementsrechten. De groei vond 

voor een groot deel plaats in de particuliere markt. 

Inmiddels bestaat de werkorganisatie van VvE Beheer 

Amsterdam uit 32 medewerkers. VvE Beheer Amsterdam 

is eind 2008 opnieuw gecertificeerd door het instituut 

SKW. VvE Beheer Amsterdam heeft in 2008 de klanttevre-

denheid van de particuliere beheeropdrachten laten 

onderzoeken door een extern bureau. De gemiddelde 

Aangekochte complexen en objecten

in miljoenen

Naam Toelichting Aantal Aankoopbedrag

Osdorplein (Osdorp) Woningen aangekocht ter aanvulling  
van portefeuille

164 woningen 26,1

Pilotenstraat 32-34  
(Oud-Zuid)

Aankoop voor mogelijke huisvesting  
vastgoedbedrijf. Nu doorlevering aan  
Amsterdamse Compagnie.

1 + 7 BOG 5,9

Politiebureau Sarphatistraat 
(Centrum)

Aankoop voor huisvesting Stadgenoot.  29,9

Minervahaven  
(Hemweg, Westpoort)

Aankoop voor herontwikkeling op  
lange termijn.

 54 BOG 35,4

Noortse Bos (Centrum) Woningen en bedrijfsruimten aangekocht  
ter aanvulling van portefeuille.

4 BOG + 22 woningen 5,4

Amsterdam-Noord H. Augustinuskerk, H. Sacramentskerk,  
Pastoor van Arskerk/Vianneycentrum

3 kerken 2,5

Dintelstraat (Zuideramstel) Woningen aangekocht na verzoek  
ledenraad.

2 BOG + 24 woningen 5,0

Oostenburg (Centrum) Aankoop voor herontwikkeling. 6,5 ha grond + opstallen 32,6

te lanceren en mee te doen aan het debat over de 

gewenste ontwikkeling in het gebied. Bij projecten die 

pas op langere termijn tot ontwikkeling kunnen komen, 

spannen wij ons altijd in om een goede tijdelijke 

invulling te zoeken, bijvoorbeeld voor creatieve ‘broed-

plaatsen’. Zo voorkomen we onnodige leegstand.

We doen ook mee aan prijsvragen die worden uitge-

schreven door lokale overheden. Zo hebben we in 2008 

een plan ontwikkeld, getiteld “Leefland”, voor de 

‘sociaal duurzame wijk’, een wedstrijd in Almere 

uitgeschreven door de gemeente Almere. Samen met 

Ymere en Vestia is Stadgenoot met het ontwerp voor 

Almere Hout Noord genomineerd om het plan verder uit 

te werken. Helaas bleek in 2009 dat de gemeente koos 

voor het ontwerp van Ymere, Stadgenoot eindigde als 

tweede. Ook hebben we meegedongen naar de bouw 

van een nieuwe buurtvoorziening/horeca aan de 

Sloterplas, een wedstrijd uitgeschreven door stadsdeel 

Geuzenveld/Slotermeer. Deze prijsvraag hebben wij 

gewonnen (de Vuurkorf). In 2008 heeft Stadgenoot de 

volgende complexen en objecten aangekocht, zie 

onderstaand tabel.

klanttevredenheid is 7,2, een mooie score in de zakelijke 

dienstverlening. Belangrijker is misschien nog wel dat 

bijna 75 procent van de particuliere VvE’s VvE Beheer 

Amsterdam zou aanbevelen bij derden. De groei van VvE 

Beheer Amsterdam zal zich in 2009 doorzetten.

5.3.3 Acquisities in 2008
Stadgenoot verwerft bezit om daarmee de kwaliteit en 

leefbaarheid in buurten en wijken te kunnen vergroten. 

Een voorbeeld is de aankoop van een winkelpand aan de 

Beukenweg in Noord om daarmee funderingsherstel 

mogelijk te maken. Ook kopen wij aan omdat we in een 

gebied een positie willen krijgen, die aansluit bij de 

gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de stad.  

Een voorbeeld is de aankoop van Oostenburg, waar wij 

ons willen inspannen om een nieuwe ontwikkeling van 

hoge kwaliteit aan de binnenstad toe te voegen, met 

een menging van wonen en werken. Deze kansen op 

grootschalige aankopen doen zich in Amsterdam en 

directe omgeving maar op een beperkt aantal plaatsen 

voor. Wij volgen de ontwikkeling in deze gebieden en 

proberen die waar mogelijk positief te beïnvloeden. 

Soms door zelf aankopen te doen, maar ook door ideeën 
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Aankoop kerken

Augustinuspastorie (1) �

Sacramentskerk (2) �

Pastoor van Arskerk/Vianneycentrum (3) �

Sacramentskerk in 
gebruik door Hop Sing 

‘De parochie kan, met de 
opbrengst van deze kerken, 
een nieuwe kerk in het 
CANgebied bouwen’

In nauw overleg met de 
parochie en het stadsdeel 
worden nieuwe bestemming 
voor deze locaties gezocht.

Stadgenoot verkoopt en koopt

Amsterdam Noord uitgelicht

Kerken in 
Noord 1

3

2
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In Nieuwendam-Noord is de kerk in gebruik gegeven 
aan een aantal ambitieuze dames die een onder-
nemersatelier willen starten. Hier krijgen vrouwen 
de kans om van hun hobby hun beroep te maken

Stadgenoot heeft in 2008 drie kerken en een pastorie aan

gekocht. Met de opbrengst kan de parochie een nieuwe kerk 

bouwen die beter bij de huidige situatie past. De monumentale  

Augustinuskerk blijft in gebruik van de parochie voor bijzondere 

kerkdiensten. De pastorie wordt nog bewoond. In Tuindorp 

Oostzaan gebruikt de actieve en enthousiaste buurtvereniging 

Hop Sing de Sacramentskerk tijdelijk zeer intensief voor 

activiteiten zoals dansen en kaarten. Ondertussen doen  

Stadgenoot en het stadsdeel een haalbaarheidsonderzoek naar 

de mogelijkheden om de kerk te behouden. De andere twee  

kerken blijven voorlopig in gebruik bij de parochie.

Jaarverslag 2008



Stadgenoot hoofdstuk Jaarverslag 2008
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5.4  Stadgenoot bouwt
Stadgenoot is één van de grootste spelers bij de vernieuwing van Nieuw West. 

Daarnaast hebben we in 2008 570 huur- en koopwoningen opgeleverd.

5.4.1 Stedelijke vernieuwing
De wijkaanpak
De gemeente Amsterdam en de woningcorporaties 

hebben in december 2007 een akkoord gesloten over de 

aanpak van de vijf in Amsterdam gelegen ‘Vogelaar’-

wijken. Het gaat om de wijken Zuidoost, Noord,  

Nieuw West, West binnen de ring en Oost. 

Meer specifiek gaat het om de volgende gebieden:

Noord –  Oud-Noord, Nieuwendam-Noord, de Banne. 

West –  (buiten de ring): Kolenkit, Slotervaart, 

Slotermeer-Noordoost, Slotermeer-Zuidwest, 

Geuzenveld, Osdorp Midden. 

West –  (binnen de ring): Bos en Lommer en  

De Baarsjes. 

Oost –  Indische Buurt, Transvaalbuurt. 

Zuidoost –  E-buurt, G-buurt, K-buurt. 

In totaal heeft minister Vogelaar veertig aandachtswijken 

door heel Nederland aangewezen. Daarbij heeft ze de 

corporaties gevraagd hierin € 250 miljoen per jaar te 

investeren (een bedrag dat volgens de corporaties met  

€ 50 miljoen overschreden zal worden). Stadgenoot 

heeft aangegeven € 37 miljoen in de genoemde wijken 

te willen investeren. De minister gaf ook aan dat 

corporaties elders in het land corporaties in de veertig 

wijken financieel moeten bijstaan. Daarom worden 

corporaties die geen bezit in de veertig wijken hebben 

‘aangeslagen’, zij moeten € 75 miljoen bijdragen voor 

de investeringen van corporaties met bezit in de veertig 

wijken. Voor Amsterdam als geheel gaat het om € 19 

miljoen projectsteun. Het deel dat Stadgenoot hiervan 

ontvangt is ongeveer € 3,4 miljoen.

Nieuw West 
Nieuw West maakt een grote verandering door. Sinds 

eind jaren negentig vindt in Nieuw West de grootste 

stedelijke vernieuwing plaats van Europa. Stadgenoot 

draagt hier in belangrijke mate aan bij, mede door ons 

aanzienlijke bezit in dit deel van de stad. Vrijwel heel 

Nieuw West is onderdeel van de wijkaanpak. Stadgenoot 

is betrokken bij onderdelen uit de verschillende buurt-

uitvoeringsplannen die hiervoor in 2008 zijn opgesteld. 

In het hoofdstuk Stadgenoot in de buurt (hoofdstuk 6) 

lichten wij de verschillende projecten in Nieuw West 

nader toe. We werken niet alleen aan de kwaliteit van 

wonen en leven in de verschillende buurten van Nieuw 

West, maar hechten ook groot belang aan de aantrekke-

lijkheid van Nieuw West als geheel. Daarom hebben we 

ons samen met Far West in 2008 ingezet voor een 

Sloterplasoverleg, samen met zowel de centrale stad  

als de afzonderlijke stadsdelen rond de plas. 

Far West
Far West is een ontwikkelende woningcorporatie, 

opgericht om in 15 jaar tijd de stadsvernieuwing in de 

Westelijke Tuinsteden in Amsterdam tot stand te 

brengen. Far West is opdrachtgever van ruim eenderde 

van de herstructureringsopgave in Amsterdam Nieuw 

West . De corporaties De Key, Rochdale en Stadgenoot 

(het bezit van voorheen Het Oosten) hebben hiervoor 

hun portefeuille in deze naoorlogse wijken overgedragen 

aan Far West. De drie corporaties zijn de leden van  

Far West en verzorgen voor Far West het beheer, 

onderhoud en de contacten met de bewoners. In 2008 

heeft Far West ruim 80% van haar beoogde nieuwbouw-

productie gerealiseerd. Ook is flinke vooruitgang 
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Sloterplas hart van de buurt
De Sloterplas biedt – als middelpunt van de westelijke tuinsteden – veel kansen 
om de stad te versterken met recreatie en andere functies. Om hieraan bij te 
dragen hebben Stadgenoot en Far West meegedaan aan de prijsvraag 
De Waterkant, een nieuwe horecalocatie aan de Sloterplas. Ons winnende idee, 
het buurtplein de Vuurkorf, gaan we uitvoeren.

geboekt met drie renovatieprojecten, twee vernieuwings-

plannen en een aantal uitwerkingsplannen. In 2008 is 

gesproken over het voorsorteren op de bezitsverdeling 

van Far West in 2015/2016, een stappenplan hiervoor is 

goedgekeurd. In dit stappenplan is opgenomen dat eerst 

het bezit zal worden verdeeld dat in tweede instantie de 

waarde zal worden bepaald. De verdeling zal in 2009 

verder worden besproken. De leden hebben wel al 

aangegeven om bij de verdeling in 2015/2016 te komen 

tot grote aaneengesloten gebieden.

5.4.2 Nieuwbouw in 2008
In 2008 heeft Stadgenoot 303 huurwoningen opgeleverd. 

Daarnaast zijn er 267 nieuwbouwkoopwoningen gereali-

seerd. In totaal zijn 252 huurparkeerplaatsen toege-

voegd en zijn 399 koopparkeerplaatsen gerealiseerd.  

Tot slot heeft Stadgenoot een groot aantal vierkante 

meters bedrijfsonroerend goed ontwikkeld.

Solids: flexibel woon- en werkconcept 
Solids is een nieuw bouwconcept dat op duurzame wijze 

ruimte geeft aan individuele gebruikers en hun wensen. 

Een Solid biedt woon- en werkruimte in een mooi 

gebouw, dat aan de binnenzijde van functie kan wisselen. 

Stadgenoot is de bedenker van het concept en de eerste 

woningcorporatie die zulke complexen realiseert. 

Stadgenoot is eigenaar van de buitenkant en de  

gemeenschappelijke gedeelten, de huurder van de 

Solidruimte bouwt zijn eigen ruimte zelf af, is volledig 

vrij in het gebruik van de ruimte en is hiervan eigenaar. 

De huurder bepaalt zelf de plaats in het gebouw, 

bestemming, grootte en prijs. Zo wordt wonen en 

werken in allerlei vormen en combinaties mogelijk.  
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Nieuwbouwprojecten 2008: 1 Hartenlust 2, 2 Cadiz, 3 Calantoren,  

4 Abel Tasman, 5 Hof van Osdorp, 6 Elzenhof, 7 Ruysdaelstraat,  

8 blok 7, 9 Sciencepart, 10 Buskenblaser, 11 Collage,  

12 Wenslauerstraat, 13 WG parkeergarage, 14 Blok A



4747Stadgenoot Jaarverslag 2008Bouwt

Om het Solidconcept onder de aandacht van het publiek 

te brengen, is in 2008 gestart met de marketing-

campagne Solid, the floor is yours! Daarnaast zijn er een 

speciale website en een digitale nieuwsbrief. Eind 2008 

hadden zich circa 3.000 belangstellenden geregistreerd 

voor de Solids. In 2008 is de eerste Solid feestelijk 

gevierd op IJburg. Daarnaast wordt een Solid in  

Oud-West ontwikkeld. 

5.4.3 Ontwikkelportefeuille
Eind 2008 had Stadgenoot een ontwikkelportefeuille  

die tot en met 2019 een bedrag van € 4 miljard beslaat. 

Deels investeren we dat bedrag in nieuwbouw op 

uitleglocaties, maar het grootste deel gaat naar  

herontwikkeling van locaties in bestaande wijken. 

Stadgenoot levert daarbij een omvangrijke bijdrage aan 

de vernieuwing van de Amsterdamse krachtwijken.  

Ook intensiveren wij onze inzet buiten de gemeente-

grenzen, vooral in Almere. In de Westelijke Tuinsteden, 

met name binnen Osdorp en Geuzenveld-Slotermeer zal 

Stadgenoot de komende tien jaar onverminderd een 

forse bijdrage leveren aan de herstructureringsopgave 

die neergelegd is in de beleidsnota ‘Richting Parkstad 

2015’. In de Kolenkitbuurt Zuid bouwen we samen met 

Far West de komende jaren aan een geheel nieuwe wijk. 

Voor het deel van Bos en Lommer dat binnen de ring 

ligt, maken we een omvangrijk en samenhangend  

plan voor het gebied Gulden Winckelplantsoen en de 

Scholen-driehoek. In Noord werken we aan de heront-

wikkeling van Nieuwendam-Noord.

Stadgenoot zet de lijn uit het verleden door, waarbij 

oude werkgebieden worden herontwikkeld tot gebieden 

met woon- en werkfaciliteiten met allerlei voorzieningen. 

De zogenoemde Parooldriehoek in Amsterdam Oost-

Watergraafsmeer zal op basis van een plan van de 

Spaanse stedenbouwkundige Juan Busquets worden 

herontwikkeld. Dit levert een belangrijke impuls op  

voor de waardeontwikkeling van het gebied rond de 

Wibautstraat en richting Amstelstation. Verder op  

deze lijn herontwikkelen we ook nog de Houthavens, 

Polderweggebied in Oost-Watergraafsmeer en 

Oostenburg, waarbij Stadgenoot haar aandeel levert  

in diverse samenwerkingsverbanden. Ook op IJburg 

staan nog een aantal projecten op stapel. Daarin is een 

bijzondere plaats gereserveerd voor onze Solids: 

gebouwen waarin allerlei bestemmingen naast elkaar 

kunnen voorkomen. Door een aangepaste bouwwijze 

zijn velerlei functies mogelijk. De komende jaren zullen 

Opgeleverd 2008 

Stadsdeel Project Huur Koop
Parkeren 

huur
Parkeren 

koop Bijzonder

Osdorp Hartenlust 2 0 23 2 0

Cadiz 5 29 0 66 10 sociale huur en 25 koop in 2009
Calandtoren 4 0 0 0 Terug van Vesteda, eigenlijk geen 

nieuwe oplevering
Meer en Oever (Abel Tasma) 13 0 0 0 Overige opleveringen volgen 

in 2009
Hof van Osdorp 101 34 79 34 1.560 m2 Amsta/ Tabitha

600 m2 commerciële bedrijfsruimte
13 woningen 2008, rest in 2009

Noord Can Consortium Elzenhof 0 45 0 0
Oud Zuid Ruysdaelstraat 10 0 10 0
Zeeburg IJburg fase 1 blok 7 108 16 81 16 535 m2 BOG BVO

Sciencepark 0 0 0 0 180 studenteneenheden (25% van 
721) Kinderdagverblijf 707 m2

Stadgenoot per 1-1-2009 eruit
Bos en Lommer Buskenblaser 40 92 80 30 2.400 m2 BOG BVO

Bos en Lommerplein/Collage 0 0 0 0 39 studentenstudio’s
Oud-West Wenslauerstraat 47-53   0 4 0 0

WG parkeergarage 0 0 0 253 In de parkeergarage zullen ook 
107 huurplaatsen komen, zijn 
opgeleverd nog niet in exploitatie

WG-Oost blok A 22 24 0 0 690 m2 BOG BVO

Totaal opgeleverd 303 267 252 399

de investeringen in Almere fors toenemen door de 

ontwikkeling van onder andere het Olympia Kwartier.

Deze projecten betekenen voor de productie dat we de 

komende jaren 4.800 sociale huurwoningen, 1.500 vrije 

sectorwoningen,4.700 middeldure koopwoningen en 

1.200 dure koopwoningen gaan realiseren. Binnen het 

concept Solids staat 85.000 m2 BVO op het programma. 

Het programma bedrijfsruimte is aanzienlijk: bijna 

130.000 m2 in de huur en 98.000 m2 in de koop.  

Deze bedrijfsruimte is deels voor commerciële doeleinden, 

deels voor maatschappelijke doeleinden bestemd.  

Voor oplossingen op het gebied van parkeren staan 

3.500 gebouwde parkeerplaatsen in de huur en 4.000  

in de koop op het programma.



Juiste locatie op de 
kaart aangeven. 
Evt. met balpen op 
printje van kaart uit 
Google-maps

Solids in aanbouw

‘Hier bouwen we 10.000 
m2 vrij te bestemmen 
huurruimte’

We geloven in flexibele woon 
en werkruimte en hebben het 
Solids concept bedacht om dat 
te realiseren.

Stadgenoot bouwt

Solids uitgelicht

Flexibel woon 
en werkconcept

IJburg 10.000m2 �

Start bouw 2007 �

Oplevering 2010 �

1 2
Oud-West 9.000m2 �

Start bouw 2007 �

Oplevering 2010 �

2

1



We bouwen op dit moment op twee plekken in de stad en er zijn 

al 3.000 belangstellenden voor deze in totaal 19.000 m2. Een 

Solid biedt woon en werkruimte in een mooi gebouw dat aan de 

binnenzijde van functie kan wisselen. De huurder bepaalt zelf de 

plaats in het gebouw, de bestemming, grootte en prijs.

Hier op IJburg bouwen we 10.00m2 Solids. 
Er is nu nog niet veel te zien, behalve een 
immens interactief bouwbord. Dat bouwbord 
werd in december feestelijk onthuld. 





5151Stadgenoot Jaarverslag 2008Onderhoudt

5.5  Stadgenoot onderhoudt
In 2008 hebben we een nieuw systeem ingevoerd om meer inzicht te krijgen in de 

gewenste kwaliteit en de benodigde investeringen voor het onderhoud van complexen. 

Daarnaast hebben we in het verslagjaar veel onderhoudsprojecten uitgevoerd waarbij 

duurzaamheid centraal stond.

5.5.1 Dagelijks onderhoud
In totaal hebben we aan dagelijks onderhoud in 2008 

circa € 14,8 miljoen besteed. De gemiddelde kosten 

bedragen daarmee € 510 per verhuureenheid.  

Deze kosten zijn te verdelen in uitgaven voor reparatie-

verzoeken en uitgaven voor mutatieonderhoud.

Reparatieverzoeken
De uitgaven voor reparatieverzoeken zijn verdeeld in 

installatietechnische en bouwkundige werkzaamheden. 

In 2008 zijn 44.816 reparatieverzoeken afgehandeld.  

De totale uitgaven voor reparatieverzoeken bedroegen 

in 2008 € 6,1 miljoen (€ 205 per vhe). 

Mutatieonderhoud
In 2008 vonden in totaal 2.076 mutaties plaats.  

De totale uitgaven aan mutatieonderhoud waren  

€ 9,3 miljoen (€ 4.480 per mutatie). 

5.5.2 Planmatig onderhoud
Opdrachtgever Stadgenoot en opdrachtnemer het 

Vastgoedbedrijf streven ernaar  optimaal met elkaar 

samen te werken. In 2008 hebben we er dan ook veel 

tijd en energie in gestoken om daarover duidelijke 

afspraken te maken. Tenslotte is het belangrijk dat  

onze dienstverlening een optimale kwaliteit heeft en  

de kosten daarvan redelijk zijn. 

We hebben daarbij gebruikgemaakt van de Meerjaren-

onderhoudsbehoefte (MJOB), een belangrijk instrument 

om de onderhoudsbehoefte van het vastgoed en de 

bijbehorende kosten over de middenlange termijn 

helder in beeld te brengen. Dat instrument is bovendien 

onmisbaar voor een consistente ordening en organisatie 

van het onderhoud, en om pieken en dalen te voorkomen, 

zowel in de kosten als in de personele bezetting. 

Stadgenoot gebruikt een methode van conditiemeting, 

conform NEN 2767, in combinatie met een integraal 

strategisch onderhoudspakket. Het Vastgoedbedrijf 

heeft een groot deel van 2008 gewerkt aan de inrichting 

van dit nieuwe systeem. Eind 2008 hebben we het al 

gebruikt, en in 2009 zullen we het systeem volledig 

vullen met de benodigde data. 

Stadgenoot vindt het noodzakelijk om inzicht te hebben 

in de kwaliteit die we willen bereiken op basis van 

verschillende onderhoudscenario’s en in de kosten die 

daaraan verbonden zijn. In de nieuwe systematiek die 

we nu hanteren, is conditiemeten de grondslag voor  

dat inzicht in kwaliteit en kosten. Het afgelopen halfjaar 

hebben we de randvoorwaarden geschapen en hebben 

we het systeem gevuld met de benodigde gegevens.  

In de toekomst kunnen we, op basis van de conditie-

meting van woningen of gebouwen, verschillende 

onderhoudsscenario’s doorrekenen. Daarbij kunnen  

we de optimale afweging van kwaliteit, kosten en 

risico’s maken. Zo kan Stadgenoot, afhankelijk van de 

specifieke omstandigheden van het complex, een 

scenario op maat kiezen.

Voor planmatig onderhoud in 2008 was in totaal  

€ 30,8 miljoen (inclusief dochters) begroot. In totaal is  

€ 29,2 miljoen besteed. 
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5.5.3 Binnenmilieuprojecten en overige 
woningverbetering
In totaal hebben we in 850 woningen specifiek het 

binnenmilieu (BIMI) verbeterd (vervangen geisers en 

aanvullende werkzaamheden, zoals mechanische 

ventilatie) en zijn 340 woningen op andere punten 

verbeterd. Zie onderstaande tabel Binnenmilieuprojecten.

5.5.4. Duurzaamheid
Stadgenoot is in 2007 begonnen met het vaststellen van 

het energielabel van alle woningen. Wanneer bewoners 

een woning huren of kopen van Stadgenoot, krijgen ze 

daarbij het energielabel van de woning. We streven 

ernaar om eind 2008 al onze woningen voorzien te 

hebben van een energielabel. Het is daarvoor niet nodig 

om alle woningen te bezoeken en te bemeten. Veelal 

wordt gewerkt met zogenoemde referentiewoningen. 

Dat zijn precies vergelijkbare woningen in een zelfde 

woonblok of straat. Stadgenoot ontplooit initiatieven 

om duurzame energie op te wekken of om daken te 

benutten voor ‘duurzaamheid’. We brengen voor het 

hele bezit van Stadgenoot in kaart op welke manier het 

vastgoed aan de duurzaamheidsdoelstellingen kan 

bijdragen. Duurzaam Dak Westerpark, een project om 

platte daken te benutten voor het opwekken van 

duurzame energie, is een van de eerste.

Duurzaamheidbarometer. 
De laatste jaren zijn er in de corporatiewereld veel 

instrumenten en benchmarks ontwikkeld die prestaties 

meetbaar, objectiveerbaar en vergelijkbaar maken.  

Voor de duurzaamheidsprestaties van de corporatie  

als geheel bestond zoiets tot voor kort niet. Sinds het 

najaar van 2008 is er nu een prototype van een  

Binnenmilieuprojecten 

Aantal  
verbeterde vhe

Gemiddelde  
investering

Installaties en isolatie BIMI 850 € 15.000- € 20.000

Woningverbetering 340 € 35.000- € 50.000

Duurzaamheid meetbaar gemaakt

Wanneer bouw en werk je als corporatie 
écht duurzaam? Dat maakt de Duurzaam-
heidbarometer meetbaar en zichtbaar. 
De barometer wordt hét toonaangevende 
instrument op het gebied van duurzaamheid 
voor woningcorporaties. De barometer  
geeft een helder antwoord op de vraag, 
hoe het staat met de duurzaamheid van de 
woningvoorraad.
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duurzaamheidbarometer beschikbaar, dat goed  

functioneert. Vijf corporaties (Woonbron, Tiwos, 

HaagWonen, SWZ en Stadgenoot) hebben dit instrument 

in samenwerking met de Stichting Natuur & Milieu 

ontwikkeld. Ondertussen hebben meer corporaties zich 

bij de initiatiefnemers aangesloten.

DO-IT 2008
Samen met de woningcorporaties De Key en Ymere heeft 

Stadgenoot tijdens het symposium DO-IT 2008 de casus 

van de energieslurpende vooroorlogse Amsterdamse 

Schoolwoning ingebracht. In die casus staat centraal 

hoe van zo’n woning in bewoonde staat in maximaal 

drie dagen een energielabel-A-woning gemaakt kan 

worden. Vervolgens is een projectgroep met deskundigen 

(waarin ook Stadgenoot participeert) gevormd die tot 

doel heeft een realistische aanpak te bedenken op  

grond van de casus. Medio 2009 komt de projectgroep 

met haar voorstel. 

Creative City Lab
Creative City Lab is een nieuwe, open innovatieformule 

die fungeert als breekijzer om creatieve en duurzame 

oplossingen te vinden voor urgente en complexe 

maatschappelijke kwesties. Stadgenoot is een van de 

partners van dit nieuwe initiatief dat in het najaar van 

2008 is opgestart. Studenten van universiteiten en 

hbo-instellingen gaan in 2009 vier maanden lang 

intensief samenwerken met het bedrijfsleven en de 

overheid. Creative City Lab 2009 vindt plaats in de regio 

Amsterdam-Utrecht en richt zich op de realisatie van 

een klimaatneutrale bestaande woonwijk.



Locatie checken

Graffitibestrijding
Nieuwmarktbuurt

Effectieve bestrijding �

Kale pilaren voorzien van kunst �

Samen met winkeliers en stadsdeel �

Al twee jaar graffitivrij �

‘Pilaren met graffiti 
is geen gezicht’

We pakken graffiti aan door 
kunst aan te brengen. Dat ziet er 
prachtig uit en graffiti blijft weg.

Stadgenoot onderhoudt

Nieuwmarktbuurt uitgelicht

Graffiti 
bestrijding



De pilaren van de arcade in de Sint Antoniebreestraat 

zijn altijd gewilde objecten geweest voor graffiti, 

stickers en aanplak biljetten. Stadgenoot heeft samen 

met staddeel en winkeliers een proef genomen met 

kunst. De pilaren zijn eerst schoongemaakt en daarna 

van kunst voorzien door een kunstenaar die de buurt 

goed kent.

Er is gekozen voor veel  
variatie: per winkel is een  
andere schildering aangebracht. 
Het project is succesvol want 
sinds de kunst is aangebracht  
is er geen graffiti meer  
geconstateerd.
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5.6  Stadgenoot ondersteunt
Stadgenoot ondersteunt mensen die extra aandacht verdienen, zoals senioren,  

mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of dak- en thuislozen.  

Wij leveren ‘de stenen’, onze samenwerkingspartners de zorg. Onze woningen moeten 

levensloopbestendig zijn, flexibel, aanpasbaar en geschikt voor uiteenlopende 

bewoners in iedere levensfase.

5.6.1. Bijzondere huisvesting
Dienstverlening aanleunwoningen 
In diverse van onze aanleunwoningen in de complexen 

de Klinker, de Slufter en de Boeg voldoet de dienst-

verlening niet aan de afspraken. Stadgenoot heeft daarom 

in overleg met de bewoners en zorgaanbieders besloten 

de te veel betaalde huur en servicekosten terug te 

betalen. Dit is in 2008 afgerond. We zijn met de betrok-

kenen in gesprek om de dienstverlening te verbeteren.

Evaluatie Onder-de-Pannen
Laagland Advies heeft in opdracht van Stadgenoot een 

evaluatieonderzoek gedaan naar het Onder-de-Pannen-

concept. Onder-de-Pannen is een woonconcept met 

woningen voor iedereen: jong en oud, fit en minder fit, 

gehandicapt of niet. Zowel het concept als de samen-

werking en rolverdeling en de markt zijn geëvalueerd. 

We scherpen het concept aan en maken met onze 

samenwerkingspartners concrete afspraken over 

projecten, zoals over het project Ananasplein en de 

dienstverlening daar.

Woonservicewijken 
In 2007 hebben de Amsterdamse partijen op het gebied 

van wonen, zorg en dienstverlening het Woonservicepact 

ondertekend. In het pact is onder meer afgesproken om 

in elk stadsdeel minimaal één woonservicewijk te 

realiseren, waar zorg op afroep aanwezig is en alle 

nodige diensten op het gebied van welzijn en mobiliteit 

aan huis worden geleverd. We verkennen de mogelijk-

heden om het woningaanbod te verbeteren en willen  

de dienstverlening en samenwerking verbeteren tussen 

alle dienstverleners in de wijk. Stadgenoot is actief in 

diverse woonservicewijken, onder andere Betondorp, 

Het Nieuwe Schouw, de Borgerbuurt, Rivierenbuurt  

en Holendrecht. 

Begeleid wonen, Woonbegeleiding op Maat 
(samenwerking met HVO)
Stadgenoot heeft met hulpverleningsorganisatie 

HVO-Querido samenwerkingsafspraken gemaakt over  

de begeleiding van HVO-Querido’s cliënten. Deze 

werkafspraken zijn geëvalueerd en goed bevonden. 

Verschillende andere corporaties zijn conform deze 

werkafspraken gaan samenwerken met HVO-Querido. 

5.6.2 Stadgenoot voor studenten
Studenten zijn belangrijk voor Amsterdam. Ze dragen bij 

aan de kenniseconomie en zij verlevendigen buurten in 

de stad. Veel studenten blijven ook na hun studie in 

Amsterdam wonen en werken. Om Amsterdam aantrek-

kelijk te houden als studentenstad moet het voor 

studenten makkelijk zijn om een kamer of woning te 

vinden. Het campuscontract van Stadgenoot is hiervoor 

een goed hulpmiddel. De duur van het huurcontract is 

bij een campuscontract gekoppeld aan de duur van de 

studie. Stadgenoot heeft ervoor gekozen om een 

herkenbare portefeuille voor studenten en jongeren te 

ontwikkelen. We profileren ons als studentenhuisvester 

en breiden het bezit van studentenwoningen verder uit. 
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Bij dat laatste werken we samen met onderwijsinstel-

lingen, gemeentelijke instellingen, zorg- en welzijn en 

andere studentenhuisvesters. Gemeente en corporaties 

houden voortgangsoverleg over de uitbreiding van het 

aantal eenheden voor studenten en jongeren. In het 

najaar van 2008 is de voortgang ook besproken in het 

‘ambtswoninggesprek’ studenten en jongerenhuisvesting. 

Daarbij heeft Stadgenoot de wens uitgesproken om een 

speciaal huurcontract voor jongeren en het labelen van 

woningen voor jongeren verder uit te werken. 

Beëindiging samenwerking DUWO Pro Student
Stadgenoot stapt uit de samenwerking met DUWO Pro 

Student. Vanaf 1 januari 2009 doet Stadgenoot de 

ontwikkeling en het beheer van huisvesting voor 

jongeren en studenten zelf. Tot die datum verzorgde 

DUWO het beheer van studentenwoningen voor 

Stadgenoot. Deze afspraak kwam voort uit de samen-

werking tussen Stadgenoot (AWV), DUWO en Rochdale, 

onder de noemer DUWO Pro Student. Stadgenoot wil 

echter herkenbaar zijn als huisvester van studenten.  

Dat we zelf de studentenwoningen gaan beheren die we 

eerder hebben ingebracht bij DUWO Pro Student, is een 

eerste stap. De komende jaren breidt Stadgenoot het 

aantal studentenwoningen uit naar 2.000. De 89 

studentenwoningen waarvan Stadgenoot nu het beheer 

heeft overgenomen bevinden zich in de Van der 

Kunbuurt (51), Hof van Lannoy (28) en Recht Boomssloot 

(10). Daarnaast zullen woningen in het ATVA-gebouw na 

een opknapbeurt aan studenten worden verhuurd. De 

studentenwoningen in de Dudokhaken en Kubus blijven 

onder beheer van DUWO tot de sloop of renovatie. 

Voor een paar projecten waarvoor DUWO het beheer 

uitvoert, zoals de Dudokbuurt en Kubus, is het beheer 

voortgezet tot renovatie/sloop begin 2009. Diverse 

DUWO Pro Student-nieuwbouwprojecten zijn opgeleverd, 

zoals Sciencepark, De Eenhoorn en Collage aan het  

Bos en Lommerplein. 

Stadgenoot wordt zelfstandige speler 
Na de fusie bouwt Stadgenoot aan een rol als zelfstan-

dige speler in de studenten- en jongerenhuisvesting met 

een daarbij behorende portefeuille. Daarbij zetten we 

een mix van maatregelen in. Het gaat om het gebruik 

van tijdelijke en permanente locaties, tijdelijke en 

permanente woonvormen en bijpassende contractvormen. 

In het aanbod streven we naar zowel grootschaligheid 

als kleinschaligheid, gedifferentieerd, verspreid over  

de stad. 

In 2008 zijn de voorbereidingen in gang gezet om de 

vrijkomende woningen in het ATVA-gebouw aan de 

Marnixstraat te labelen voor studenten. Ook maken  

we gebruik van tijdelijke verhuur aan studenten en 

jongeren in sloop- en renovatieprojecten. 

5.6.3 Leefbaarheid
Gebiedsgericht werken
Stadgenoot brengt specialistische kennis uit de  

organisatie bijeen in gebiedsteams. De gebiedsregisseurs 

coördineren de verschillende werkzaamheden in de 

gebieden. De gebiedsgrenzen vallen zo veel mogelijk 

samen met de grenzen van de stadsdelen. Stadgenoot 

heeft in de gebieden een breed netwerk aan contacten: 

huurders, maar ook eigenwoningbezitters, van politie-

agent tot schoolhoofd en van jongerenwerker tot 

raadslid. Stadgenoot streeft naar schone, veilige en 

prettige buurten zonder overlast voor bewoners. 

Stadgenoot neemt daarvoor zelf initiatieven als dat 

nodig is, maar vaker nog maakt Stadgenoot het mogelijk 

dat anderen – bewoners, stadsdelen – hun ideeën 

kunnen realiseren. Stadgenoot ondersteunt deze 

initiatieven door budgetten, menskracht of ruimte 

beschikbaar te stellen. De leefbaarheidsinvesteringen 

waar het hier om gaat zijn in de regel heel concreet en 

kleinschalig en gaan verder dan de veel voorkomende 

schoonmaakacties en buurtfeestjes. Deze horen inmiddels 

tot de reguliere leefbaarheidswerkzaamheden van 

Stadgenoot. In het hoofdstuk Stadgenoot in de buurt 

leest u meer over verschillende initiatieven. In de 

gebieden zorgt Stadgenoot voor collectieve bewoners-
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contacten, bijvoorbeeld bij renovatie-, sloop- en  

leefbaarheidsprojecten. Bovendien vertegenwoordigen 

medewerkers Stadgenoot binnen verenigingen van 

eigenaren. Stadgenoot staat daarmee dicht bij de 

bewoner in de buurt en weet wat er speelt in de  

buurten waar Stadgenoot bezit heeft. Stadgenoot doet 

dat niet alleen door gebiedsregisseurs in te zetten,  

maar met name ook door de aanwezigheid van een 

veertigtal huismeesters. Deze zitten in de buurten waar 

Stadgenoot bezit heeft en werken vanuit kleinschalige 

buurtkantoren. Stadgenoot noemt deze buurtkantoren 

BuurtEntrees. 

De BuurtEntrees zijn voor de huismeesters en de andere 

medewerkers van Stadgenoot de uitvalsbasis naar de 

buurt. De meeste BuurtEntrees hebben ook een  

ontmoetingsruimte voor bewoners. 

Bewonerscommissies, VvE-besturen, jongerengroepen, 

migrantenvrouwen, winkeliers en anderen kunnen deze 

ruimte gebruiken voor vergaderingen en om plannen te 

maken om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. 

Huismeesters: de ogen en oren in de buurt
2008 was een bijzonder jaar voor huismeesters.  

Niet alleen voor alle veertig die bij Stadgenoot werk-

zaam zijn, maar voor alle huismeesters in Nederland. 

 In samenwerking met twee andere corporaties  

organiseerden wij op 28 september de Dag van de 

Huismeesters in de Beurs van Berlage. Meer dan  

700 huismeesters en 100 managers waren aanwezig  

en actief in workshops. Onze huismeesters waren te 

horen op Radio 1 en te zien op het NOS-journaal.  

Ook werd het boekje ‘De goede huismeester’ aan alle 

aanwezigen uitgereikt. Dit boekje staat vol met  

verhalen van bewoners en mensen die veel met de 

huismeesters samenwerken. 

PortiekCafés 
Een PortiekCafé is een tijdelijke huiskamer in de geza-

menlijke ruimte van een complex (meestal het trappen-

huis). Het biedt de mogelijkheid om bewoners en de 

medewerkers van Stadgenoot op een gezellige, informele 

manier bijeen te laten komen en met elkaar in gesprek 

te brengen. Een PortiekCafé kan om verschillende 

redenen ingezet worden: omgangsregels bespreken, 

kennismaking met nieuwe huismeester of bewoners, 

enzovoort. De kern blijft voor iedere portiekhuiskamer 

hetzelfde: gezelligheid en informele aandacht voor de 

bewoners. Het is een gemakkelijke, laagdrempelige 

manier om met elkaar in contact te komen.

Kerstbomen en recepties
Het begint traditie te worden om in de kerstperiode 

complexen op te vrolijken met kerstbomen. Vaak helpen 

kinderen en bewoners mee om de bomen aan te kleden 

en de verlichting te ontsteken. Steeds meer ouderen-

complexen bieden we een nieuwjaarsreceptie aan. 

Inmiddels zijn dat er een stuk of zes. Bewoners weten 

dit heel erg te waarderen en komen in groten getale op 

de receptie af.

Stagiaires aan de slag
Zo’n vijftien stagiaires hebben ervaring opgedaan in de 

buurt. Na twee maanden met de huismeesters te 

hebben meegelopen konden zij aan de slag in lege 

woningen die van een mutatiepakket voorzien werden. 

Bij de stages ligt het accent op technische vaardigheden, 

maar vaak nog meer op de sociale kant van het werk: 

stagiaires leren communiceren en samenwerken,  

doen ervaring op de werkvloer op en verwerven  

technisch inzicht. 

Schone en opgeruimde complexen
In veel complexen hebben we dit jaar opruimwerkzaam-

heden uitgevoerd. Veel goederen van bewoners die 

waren opgeslagen in de collectieve ruimtes werden 

afgevoerd. Daarna werd het complex weer eens goed 

schoongemaakt. Veel bewoners hebben gemerkt dat het 

ons menens is. Geen goederen meer in de collectieve 

ruimten en schone entrees. ‘Lekker thuiskomen’  

noemen wij dat. Onze huismeesters zullen er ook in het 

komende jaar scherp op toezien dat complexen er netjes 

en schoon uitzien.
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Buurtleven.nl
Buurtleven is een website voor en door de buurt, een 

initiatief zonder winstoogmerk van de Amsterdamse 

woningcorporaties Stadgenoot, Ymere, Rochdale en  

De Key. Buurtleven.nl start in de stadsdelen Oost-

Watergraafsmeer, Zeeburg en delen van Osdorp en 

Slotervaart. Alle huishoudens in deze gebieden ontvangen 

een toegangscode voor Buurtleven.nl. Bij succes van het 

project is uitbreiding naar heel Amsterdam en andere 

steden van Nederland waarschijnlijk. Op de site zijn 

buurtnieuws, buurtactiviteiten, oproepjes, foto’s en 

video’s te vinden. Mensen blijven zo op de hoogte van 

actualiteiten en activiteiten in hun wijk en kunnen eigen 

buurtnieuws delen met anderen. Buurtleven.nl is uniek 

doordat buurtgenoten elkaar berichten kunnen sturen 

zonder dat zij daarvoor namen of e-mailadressen nodig 

hebben. Ook kunnen buurtbewoners zelf precies 

instellen hoe groot hun eigen buurt is.

5.6.4 Participatie
Nieuwe overlegwet op 1 januari 2009
In 1998 is de Overlegwet Huurders Verhuurders ingevoerd. 

Op 1 januari 2009 treedt een vernieuwde versie van de 

Overlegwet in werking. De wet gaat gelden voor alle 

verhuurders met 25 of meer huurwoningen, terwijl 

eerder als criterium 100 woningen gold. Ook bewoners-

commissies, die de belangen behartigen van de  

huurders van een wooncomplex, krijgen wettelijke 

rechten. De nieuwe Overlegwet voegt een aantal 

onderwerpen toe aan de lijst waarover huurder en 

verhuurder moeten overleggen: leefbaarheid, de 

huisvesting van ouderen en gehandicapten, renovatie 

en fusie van verhuurders. Bij het wijzigen van het 

servicekostenbeleid heeft de verhuurder voortaan de 

instemming van de huurdersorganisatie nodig. In 

november was de inhoud van de nieuwe Overlegwet 

bekend. Deze informatie hebben wij gebruikt bij het 

opstellen van een samenwerkingsovereenkomst tussen 

Stadgenoot en de nieuwe huurderskoepel Huurgenoot. 
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Huurderskoepel
Met de huurderskoepels is in 2008 intensief overlegd. 

We hebben gesproken over de reguliere onderwerpen, 

zoals de jaarlijkse huurverhoging en de jaarstukken, 

maar ook over de fusie. Naast het reguliere overleg met 

de huurderskoepel zijn er drie werkgroepen actief:  

de werkgroep beleid, de werkgroep participatie en 

(vanaf eind 2008) de werkgroep servicekostenbeleid. 

Modernisering van de participatie komt tot uitdrukking 

in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst van de 

nieuwe huurderskoepel, Huurgenoot, waarin we 

nadrukkelijk aandacht geven aan de thema’s gebieds-

gericht werken en maatwerkafspraken. Met de 

bewoners commissies worden in 2009 maatwerkover-

eenkomsten afgesloten; in het verslag van de huurders-

koepel (hoofdstuk 10) gaan we hier nader op in. 

Bewoners aan het Stuur
In 2007 is Stadgenoot gestart met Bewoners aan het 

Stuur, een project dat erop gericht is bewonersinitiatie-

ven te stimuleren en te ondersteunen. Het gaat om 

initiatieven die bijdragen aan een betere buurt met 

betere onderlinge contacten, die de bewoners boven-

dien zelf uitvoeren. Deze ondersteuning kan bestaan uit 

een financiële bijdrage en hulp bij de uitvoering. In 2008 

hebben bewoners verschillende plannen gerealiseerd, 

zowel fysieke als sociale plannen. Zo hebben bewoners 

in samenwerking met medewerkers van Stadgenoot 

portieken opgeknapt (onder andere in Geuzenveld en 

Nieuwendam-Noord), muurschilderingen op de buiten-

gevels aangebracht, een festival georganiseerd 

(Nieuwendam-Noord) en enkele complexfeesten  

georganiseerd (onder andere in Oud-West en Geuzenveld).      

5.6.5 Stadgenoot ondersteunt ook financieel: 
sponsorbeleid
Om de kwaliteit van wonen en leven in de wijken te 

verbeteren, doen we ook aan sponsoring. Het sponsor-

beleid van Stadgenoot is ingedeeld in twee categorieën: 

leefbaarheidssponsoring en corporate sponsoring. 

Een voorbeeld van leefbaarheidssponsoring: Stadgenoot 

sponsort de vrouwenteams van de multiculturele 

voetbalclub OSC- L’Espoire. Deze voetbalclub wil de 

emancipatie van (allochtone) vrouwen bevorderen en  

de moeders van de voetballende meisjes bij de club 

betrekken. Als tegenprestatie treden de meisjes op als 

wijkambassadeurs voor Stadgenoot.

Een voorbeeld van corporate sponsoring is onze steun 

voor de Academie van de Bouwkunst. Deze bestond in 

2008 honderd jaar. Stadgenoot was hoofdsponsor, 

omdat wij ons willen profileren op gebieden als steden-

bouw, architectuur en projectontwikkeling. Deze 

sponsoring is een goed middel om onze betrokkenheid 

uit te dragen bij de stad en kwaliteit voor iedereen. 

Stadgenoot heeft in 2008 honderd sponsorverzoeken 

gekregen. We hebben hieraan € 269.000 uitgegeven.



Juiste locatie op de 
kaart aangeven. 
Evt. met balpen op 
printje van kaart uit 
Google-maps

De Nieuwe Veste

Huisvesting voor dak- en thuislozen �

Bouw gestart in 2008 �

Onderdak voor passanten en mensen  �
die langer willen blijven

Algemene en openbare ruimte �

‘Ook voor deze 
groep bieden we 
woonkwaliteit’

Nieuwbouw voor daklozenopvang 
De Veste vergroot de capaciteit flink. 
Daarmee voorzien we in een behoefte. 
Ook in andere delen van de stad kijken 
we naar opvangmogelijkheden.

Stadgenoot ondersteunt

Slotervaart uitgelicht

Opvang dak  
en thuislozen
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Op de plek waar voorheen het AWV kantoor aan de Poeldijkstraat 

stond, bouwt Stadgenoot De Nieuwe Veste ter vervanging van De 

veste. De Nieuwe veste is veel groter dan het oude De Veste en 

biedt onderdak aan meer dak en thuislozen. Ook is voorzien in 

enkele algemene ruimtes. HVOQuerido verzorgt de opvang.

Cliënten van De Veste hebben 
samen met kunstenaar  
Frederique Manschot kunst in  
de tunnel onder de A10  
aangebracht. Zo wordt de functie 
van HVO-Querido zichtbaar in  
de buurt.
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5.7  Financiën
Financiële resultaten 2008

Na jaren van economische voorspoed, waarin wij (zeer) goede financiële resultaten hebben geboekt,  

gaat 2008 de geschiedenisboeken in als het jaar van de opmaat voor de zwaarste economische crisis 

sinds de dertiger jaren van de twintigste eeuw. De verslechterende omstandigheden en daarmee 

samenhangende aanpassingen in ons beleid, bijvoorbeeld op het gebied van financiële voorzieningen 

hebben uiteraard weerslag gehad in het bedrijfsresultaat van Stadgenoot. Ons jaarresultaat is met  – 

€ 88,5 miljoen voor het eerst in jaren negatief en na jaren van sterke solvabiliteitsstijgingen is onze 

solvabiliteit in 2008 gedaald: van 35,7 naar 29,1 procent.

In de voorgaande jaren hebben de rechtsvoorgangers 

van Stadgenoot stelselmatig hun eigen vermogen 

versterkt. Het investeringsbeleid behelsde dat investe-

ringen uitsluitend werden gepleegd indien gedekt door 

stijging van eigen vermogen en onder voorwaarde dat 

het uit hoofde van kasstroomontwikkeling mogelijk was. 

Door de enorme stijging van de vraag naar koopwonin-

gen heeft Stadgenoot de mogelijkheid gehad om het 

eigen vermogen op te voeren, dit onder anderen om 

extra reserves op te bouwen om haar maatschappelijke 

en sociale opgave te kunnen blijven invullen tijdens 

minder florissante economische cycli. 

Door dit  beleid konden wij in 2008 onze investeringsop-

gave volledig invullen en zijn wij in staat om grote 

voorzieningen te treffen voor toekomstige investerin-

gen. Deze reserveringen dekken voorzienbare toekom-

stige afboekingen op voorgenomen bouwplannen. 

Omdat het overgrote deel van deze voorzieningen niet 

contractuele verplichtingen maar voorgenomen plan-

nen betreft, kunnen wij, indien de omstandigheden het 

vereisen, deze plannen schrappen onder vrijval van 

getroffen voorzieningen.

Hieruit voortvloeiend vonden wij het, vanuit overwegin-

gen van goed koopmanschap, noodzakelijk om in 2008 

de actuele waarde van ons bezit zeer voorzichtig te 

benaderen en eventuele waardedalingen in de cijfers te 

verantwoorden. Dit leidt tot een lagere waardering van 

ons bezit en dat is een van de belangrijkste oorzaken 

voor dit negatief resultaat. Bij een economisch herstel 

leidt dit overigens weer tot waardestijgingen.

Zoals gezegd, zijn wij ondanks de crisis in staat geweest 

om onze volkshuisvestelijke taken uit te voeren en onze 

geplande investeringen te doen. Uitgangspunt is en 

blijft ook dat we proberen om onze ambities, zoals ook 

vastgelegd in het financieel meerjarenplan, zo veel 

mogelijk te verwezenlijken en ons niet terug te trekken 

in een defensieve strategie.

 

Hoewel de algemene verwachting is dat de recessie 

minstens nog twee jaar aanhoudt en ook 2009 nog zal 

worden gekenmerkt door negatieve resultaten, zijn we, 

dankzij ons strak gevoerde  financiële beleid van de 

afgelopen jaren, financieel kerngezond en in staat een 

dergelijke crisis goed door te komen.
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Jaarresultaat
Het jaarresultaat 2008 bedroeg -€ 88,5 miljoen, een 

daling van bijna € 140 miljoen ten opzichte van 2007 

met een positieve jaarresultaat van € 51,3 miljoen. De 

belangrijkste oorzaken voor het verschil liggen in de 

waardeverandering van de actuele waarde van ons 

vastgoed, afwaarderingen van grondposities, sterk 

gedaalde verkoopresultaten en het negatieve resultaat 

van Far West, waarin wij participeren.

 

Was er in 2007 nog sprake van een positieve mutatie 

van de actuele waarde MVA van € 60,3 miljoen, in 2008 

is de actuele waarde van ons bezit naar beneden 

bijgesteld als gevolg van de minder optimistische 

toekomstverwachting. Het resultaat is dat de actuele 

waarde is gedaald met per saldo € 6,3 miljoen, een 

negatief verschil van € 66 miljoen. Ook in het resultaat 

uit de normale bedrijfsuitoefening zien wij de negatieve 

invloed van de economische recessie. Hieronder de 

belangrijkste posten op een rij.

Om de transparantie van de gevolgen van de recessie  –
te maximaliseren hebben wij het relevante deel van 

onze grond- en ontwikkelposities laten taxeren. Dit 

leidde tot een afboeking, verantwoord onder bijzon-

dere waardeverandering van voorraden, van € 31,4 

miljoen: ongeveer € 30 miljoen meer dan in 2007.

De verkoop van onze huurwoningen stagneerde in de  –
loop van 2008 en leidde tot een lagere resultaatver-

koop bestaand huurwoningen van ongeveer € 20 

miljoen.

Als gevolg van een intensief onderhoudsprogramma  –
dat al was opgestart in 2007 (onder meer in het kader 

van het Gavo/Bimi-traject) zijn de onderhoudskosten 

in 2008 gestegen met € 13 miljoen ten opzichte van 

2007. 

De teruggang in verkopen en eerdergenoemde  –
inhaalinvesteringen hadden ook tot gevolg dat we 

meer moesten financieren met vreemd vermogen.  

De rentelasten zijn daardoor gestegen met per saldo  

€ 9 miljoen.

Onze deelnemingen worden geconfronteerd met  –

dezelfde gevolgen van de kredietcrisis. Zo heeft de 

deelneming Far West 2008 afgesloten met een zwaar 

negatief resultaat. Op basis van het deelnemingsper-

centage van Stadgenoot leidt dit voor ons tot een 

negatief resultaat van € 13,5 miljoen.

Tot slot zijn in 2008 de bedrijfskosten € 11,5 miljoen  –
hoger dan in 2007. Deze stijging komt vooral door 

eenmalige, incidentele fusiekosten om de organisato-

rische fusie per 1 juli 2008 mogelijk te maken. Tijdens 

het fusieproces hebben wij veel eenmalige kosten 

gemaakt. Zo hebben wij veel geld moeten investeren 

in geautomatiseerde systemen en technische infra-

structuur om vanaf 1 juli uniform vanuit beide 

vestigingen te kunnen werken. Daarnaast vergt een 

dergelijk fusietraject specifieke specialistische kennis 

die bij ons niet intern aanwezig was en die daarom 

werd ingehuurd, hetgeen leidde tot substantiële 

advieskosten. Een derde grote component van de 

fusiekosten waren de communicatie- en vorm-

gevingskosten.  

Als gevolg van het jaarresultaat daalde ons eigen 

vermogen in 2008 van € 781,05 miljoen naar € 692,53 

miljoen. Dit is een daling van € 88,5 miljoen.

Solvabiliteit
De solvabiliteit is een zeer belangrijke indicator voor de 

financiële continuïteit van Stadgenoot. Zeker gezien ons 

zeer ambitieuze investeringsprogramma voor de komen-

de jaren is het van cruciaal belang dat wij financieel 

gezond zijn. Ook moet de solvabiliteit groot genoeg zijn 

om het investeringsprogramma te kunnen (laten) 

financieren. Beide fusiepartners waren eind 2007 

financieel zeer gezond, met allebei een solvabiliteitsper-

centage van ongeveer 35 procent. Bij de start van de 

fusie was er dus sprake van een financieel zeer gezonde 

uitgangssituatie. Op basis van de nieuwe waarderings-

grondslagen bedroeg eind 2007 de solvabiliteit van 

Stadgenoot 35,7 procent: ruim boven de intern vast-

gestelde norm van 30 procent (met een bandbreedte 

van plus en min 2,5 procentpunt). Op grond van deze 

startsituatie hebben we begin 2008 de voorgenomen 

investeringen geïntensiveerd, nog geen weet hebbend 

van de wereldwijde economische recessie die op komst 

was. 

Zoals eerder gemeld hebben wij in de jaren voorafgaand 

aan 2008 het beleid gehad om een reserve aan eigen 

vermogen te creëren zonder daarbij een optimale 

invulling van onze maatschappelijke opgave uit het oog 

te verliezen. In 2008 hebben wij een deel van die 

reserves ingezet om anti-cyclisch beleid te voeren en de 

daaraan verbonden redelijk omvangrijke investeringen. 

Mede daardoor is de solvabiliteit van stadgenoot 

teruggelopen naar 29,1 %. 

Deze stand is nog ruim binnen de afgesproken marge en 

ligt nog altijd 4,1 procentpunt boven de afgesproken 

ondergrens (deze hebben wij gesteld op 25 procent). 

Gezien de zwaarte van de economische crisis is de 

verwachting echter gerechtvaardigd, dat ook in 2009 

een iets verdere verslechtering van de solvabiliteit 

plaatsvindt. We verwachten dat de solvabiliteit in 2009 

verder daalt tot aan de margegrens, namelijk tot 

ongeveer 27,5 procent. Een verbetering van de solvabili-

teit verwachten we pas op zijn vroegst in 2010.

 

Maatschappelijke investeringen en leefbaarheid
Ondanks de economische tegenwind hebben we in 2008 

toch de maatschappelijke investeringen kunnen plegen 

die we voor ogen hadden. In totaal heeft Stadgenoot  

€ 121,9 miljoen geïnvesteerd. Onze maatschappelijke 

investeringen in het kader van de jaarrekening 

omvatten:

de zogenoemde ‘onrendabels’: investeringen in  –
aankopen, in de nieuwbouw van huurprojecten en in 

renovatieprojecten, waarbij op grond van de maat-

schappelijke doelstelling verliezen worden geleden 

(sociale huur). In 2008 hebben we hierin in totaal  

€ 115,3 miljoen geïnvesteerd. Een toelichting op deze 

investeringen staat op pagina 68 in de paragraaf over 

onrendabels.
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de externe kosten van leefbaarheidsprojecten vanuit  –
het beheerbedrijf, al dan niet in de vorm van samen-

werkingsverbanden (portiekmanagement, huismees-

terdiensten en dergelijke). Hierin hebben we in totaal 

€ 6,6 miljoen geïnvesteerd. De externe uitgaven in 

het kader van leefbaarheid in 2008 waren:

 beheer openbare ruimte   € 2,1 miljoen –
sociaal beheer   € 2,9 miljoen –
veiligheid    € 0,2 miljoen –
schoonmaken   € 1,1 miljoen –
overige leefbaarheidsactiviteiten € 0,4 miljoen –
Daarnaast hebben wij huurkortingen gegeven aan  –
huurders die een specifieke functie in een buurt 

vervullen en die wij daarom graag willen behou-

den, zoals de Voedselbank. 

Waarderingsgrondslagen
De fusie heeft er onder meer toe geleid dat we nieuwe 

grondslagen hebben vastgesteld voor de waardering en 

resultaatbepaling van Stadgenoot. Ons uitgangspunt 

hierbij is waardering op actuele waarde. Dit biedt naar 

onze mening het beste inzicht en vormt een goede basis 

voor beleidsdiscussies, risicoanalyses, het beoordelen 

van investeringsplannen en het bepalen van de ruimte 

die er is voor huur-, onderhouds- en investeringsbeleid 

in de toekomst.

De nieuwe grondslagen hebben ook tot gevolg gehad 

dat de vergelijkende cijfers 2007 zijn herrekend op basis 

van de nieuwe waarderingsgrondslagen. Dit heeft vooral 

verregaande consequenties voor de cijfers van de 

voormalige AWV, die tot en met 2007 waardeerde tegen 

historische kostprijs.

Waardering onroerende zaken
Belangrijke component bij de waardering van 

Stadgenoot zijn de onroerende zaken (vastgoed) van 

Stadgenoot. Deze komen in verschillende hoedanig-

heden voor op de balans. Afhankelijk van hun ontwikke-

lingsstadium worden ze gerubriceerd als:

onroerende zaken in exploitatie, waarbij waardering  –
tegen bedrijfswaarde als uitgangspunt geldt;

onroerende zaken in ontwikkeling, waarbij wordt  –
gewaardeerd tegen bestede kosten of lagere 

bedrijfswaarde; 

onder handen werk en ontwikkelposities, waarbij  –
wordt gewaardeerd tegen bestede kosten of aankoop-

prijs, óf de lagere realiseerbare waarde veelal 

vertaald in de directe opbrengstwaarde. 

Bedrijfswaarde (onroerende zaken in exploitatie)
De bedrijfswaarde is een belangrijk instrument om op 

complexniveau de waardeontwikkeling van de vastgoed-

portefeuille bij te sturen. Een bedrijfswaarde van een 

complex geeft in principe de toekomstige ‘verdiencapa-

citeit’ weer. De onroerende zaken in exploitatie worden 

gewaardeerd tegen de bedrijfswaarde. Deze onroerende 

zaken omvatten nagenoeg 80 procent van het balans-

totaal van Stadgenoot; de bedrijfswaarde hiervan is 

daarmee in grote mate bepalend voor de waarde van 

de corporatie. Zowel de beginbalans 2008 als de 

eind-balans 2008 hebben we bepaald volgens de nieuwe 

waarderingsgrondslagen. Gedurende het verslagjaar 

zelf zijn geen wijzigingen doorgevoerd.

Samengevat was de actuele waarde van de onroerende 

zaken in exploitatie in 2007 en 2008 zie Onroerende 

zaken in exploitatie tabel.

Verschillenanalyse bedrijfswaarde
Uit deze tabel blijkt dat de bedrijfswaarde van de 

onroerende zaken in exploitatie zich gedurende 2008 

heeft ontwikkeld van € 1.790,5 miljoen tot € 1.929,9 

miljoen. Dit is een toename van € 139,4 miljoen. 

Abstraherend van de investeringen gedurende 2008 van 

in miljoenen

Onroerende zaken in exploitatie

Jaarrekening
2008

Jaarrekening
2007

Verschil
2008-2007

Stadgenoot vennootschappelijk 1.822,4 1.699,5 122,9

NV Stadgenoot 88,1 82,2 5,9
Amsterdamse Compagnie 19,4 8,8 11,4
Stadgenoot geconsolideerd 1.929,9 1.790,5 139,4
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€ 170,9 miljoen en de desinvesteringen van € 25,1 

miljoen was er in de winst- en verliesrekening van 

Stadgenoot geconsolideerd sprake van een negatieve 

mutatie van de actuele waarde van het materieel vast 

actief van € 6,3 miljoen.In deze waardemutatie is een 

positieve rentabiliteitswaardecorrectie van onze lening-

portefeuille opgenomen van ruim € 49 miljoen. Zonder 

deze post is er een negatieve waardeverandering van 

ruim € 55 miljoen.  

De belangrijkste factor die heeft geleid tot deze nega-

tieve waardemutatie is een voorzichtigere inschatting 

van de toekomstige kasstromen van ons bezit, met als 

belangrijkste posten:

een lagere inflatieverwachting en lager huurbeleid,  –
leidend tot minder toekomstige huurinkomsten;

lagere verkoopopbrengsten uit onze verkoop van  –
bestaand bezit;

hogere onderhoudskosten door een voorzichtiger  –
activeringsbeleid van onderhoudsuitgaven.

Een uitgebreide toelichting op de ontwikkeling van de 

bedrijfswaarde is te vinden in de verschillenanalyse in 

de toelichting op de Jaarrekening 2008 van Stadgenoot.

Onroerende zaken in ontwikkeling, onder handen 
werk en ontwikkelposities
Het waarderen van onroerende zaken in ontwikkeling, 

onder handen werk en ontwikkelposities vindt in 

principe plaats tegen de bestede kosten. In het licht van 

de omstandigheden zijn wij voor de jaarrekening 2008 

daarvan afgeweken en zijn de onroerende zaken in 

ontwikkeling en de grondposities (voorraden) kritisch 

beoordeeld op hun actuele waarde. Zo zijn de belang-

rijkste voorraden –de (grond)posities die nog niet in 

ontwikkeling zijn genomen – extern getaxeerd op de 

realiseerbare waarde (directe opbrengstwaarde). Dit 

leidde tot een afwaardering van deze posities met € 31,4 

miljoen. Omdat wij niet van plan zijn deze posities 

daadwerkelijk te vervreemden tegen deze lagere 

opbrengstwaarde, beïnvloedt deze afwaardering alleen 

tijdelijk onze vermogensposities. Als de economie 

herstelt, zal de waarde weer stijgen; als deze posities 

daadwerkelijk in herontwikkeling worden genomen is 

al een deel van het mogelijk onrendabel voorzien.

Als gevolg van de strakkere bedrijfswaarde is ook de 

projectenportefeuille opnieuw gewaardeerd; deze is 

verantwoord onder de post ‘onroerende goederen in 

ontwikkeling’. De herwaardering heeft geleid tot een 

dotatie aan de voorziening van € 29,7 miljoen. Een 

nadere toelichting op het totaal van de onrendabels 

(verantwoord onder de posten ‘overige waardeverande-

ringen van (im)materiele activa’ en ‘bijzondere waarde-

verandering van voorraden’) staat in de paragraaf over 

onrendabels.

Onrendabels
Het totaal van onrendabels bedraagt in 2008 € 115,3 

miljoen. In de jaarrekening zijn deze bedragenverwerkt 

onder ‘afschrijvingen op (im)materiële vaste activa’ en 

‘bijzondere waardeverandering van voorraden’. Deze 

onrendabels zijn maatschappelijke investeringen, 

waarvan we bewust het verlies nemen. (Gelet op onze 

statutaire doelstellingen zijn we er immers juist voor 

deze activiteiten.) Deze maatschappelijke investeringen 

betreffen nauwelijks sociale huurwoningen die in 2008 

zijn opgeleverd, maar vooral investeringen in sociale 

woningen die in de komende jaren worden opgeleverd.

De belangrijkste componenten die de post ‘onrendabels’ 

bepalen, zijn:

1. Afwaarderingen van de grondposities € 31,4miljoen;

2. Afwaardering van (nieuwbouw)projecten in 

 ontwikkeling € 29,7 miljoen;

3. Onrendabels als gevolg van aankopen van bezit 

 € 27,4 miljoen;

4. Onrendabels als gevolg van woningverbetering  

 € 26,6 miljoen.

Zoals we al hebben besproken in de vorige paragraaf, 

zijn de afwaarderingen onder 1 en 2 grotendeels het 

gevolg van de economische crisis en de daaruit volgen-

de herwaardering van onze posities. 



6969Stadgenoot Jaarverslag 2008Financiën

Het aantal nieuwbouwprojecten is omvangrijk; het 

totaalbedrag is daardoor opgebouwd uit een grote 

hoeveelheid kleine bedragen. De belangrijkste nieuw-

bouwprojecten zijn:

Buitenhart/Het Schouw, blok A en G € 9,7 miljoen; –
Poeldijkstraat (HVO de Veste) € 3,8 miljoen; –
Rivaterrein € 3,0 miljoen; –
IJburg, diverse blokken (1, 2, 7 en 43A)   –
€ 3,0 miljoen;

WG-Oost € 1,8 miljoen; –
Meer en Oever € 2,4 miljoen; –
Westerstaatsman € 3,8 miljoen; –
Science Park € 2,3 miljoen.  –

De post ‘onrendabels’ als gevolg van aankopen bevat de 

onrendabels van aankopen welke direct in exploitatie 

zijn genomen. De belangrijkste posten hierbij zijn:

Osdorpplein (164 sociale huurwoningen)  –
€ 13,6 miljoen;

Noortse Bos (22 sociale huurwoningen)   –
€ 2,3 miljoen;

Dintelstraat (24 seniorenwoningen) € 4,1 miljoen; –
Pilotenstraat (bedrijfsruimte startende   –
ondernemers) € 4,3 miljoen.

Tot slot heeft de grote hoeveelheid woningverbeterings-

projecten (renovatie zonder uitplaatsing) binnen 

Stadgenoot geleid tot een onrendabel van ruim  

€ 26 miljoen.

Enkele posten in detail
Bedrijfsopbrengsten 
De opbrengsten van Stadgenoot, zoals verwoord in onze 

geconsolideerde Jaarrekening 2008, bedroegen € 278,2 

miljoen. In 2007 was dit € 336,7 miljoen. De daling van 

ruim € 58 miljoen werd veroorzaakt door meerdere 

factoren, die we in de hierop volgende paragrafen nader 

toelichten. Het in de jaarrekening gepresenteerde 

omzetcijfer geeft slechts een beperkt beeld van de 

financiële omvang van de activiteiten van Stadgenoot. 

Alle projectontwikkelingsactiviteiten (investeringen)  

in het kader van huurwoningen worden namelijk als 

zodanig niet als omzet verantwoord. Deze investeringen 

bedroegen € 101,4 miljoen. Daarnaast wordt bij de 

verkopen van bestaand bezit slechts het resultaat als 

omzet verantwoord en niet de werkelijke omzet; een 

verschil van € 34,7 miljoen. Op basis van deze uitgangs-

punten bedroeg de gecorrigeerde ‘omzet’ van 

Stadgenoot over 2008 € 414,3 miljoen.

  

Omzet en resultaat van onze verkopen 
De omzet over 2008 uit de verkopen bedroeg ruim  

€ 168,8 miljoen, te verdelen in: 

verkoop nieuwbouw € 105,0 miljoen   –
(€ 110,7 miljoen in 2007);

verkoop bestaand bezit € 63,8 miljoen   –
(€ 89,8 miljoen in 2007).

Het resultaat van deze verkopen bedroeg voor de 

nieuwbouw € 11,3 miljoen (€ 8 miljoen in 2007) en voor 

bestaand bezit € 29,1 miljoen (€ 47,3 miljoen in 2007). 

De daling van de omzet en het resultaat in de verkopen 

van bestaande bouw werd voornamelijk veroorzaakt 

doordat in 2008:

minder eenheden werden verkocht. Het ging om 334  –
eenheden, waarvan 319 woningen (in 2007 werden 

552 woningen verkocht);

de verkoopprijzen zijn gedaald. –

De omzet uit opgeleverde nieuwbouwkoopwoningen is 

vrijwel gelijk gebleven doordat deze woningen al 

verkocht waren voordat dat de crisis losbarstte. 

Omzet uit huur 
De totale huuromzet (inclusief de huuromzet uit doch-

terondernemingen) bedroeg in 2008 € 163,8 miljoen.  

Dit is 6,3 procent hoger dan de huuropbrengst van 2007  

(€ 154,1 miljoen). De stijging laat zich verklaren door 

een combinatie van factoren, waaronder aankopen, de 

harmonisatie van de huurprijzen, de jaarlijkse huur-

verhoging en het feit dat de nieuwe eenheden vaak een 
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hogere huur hebben dan de eenheden die verkocht of 

gesloopt worden. In 2008 zijn 1.154 eenheden in 

exploitatie genomen, waarvan 564 woningen, 219 

studenten eenheden en 119 bedrijfsruimtes. Hier 

tegenover staat een afname van 382 eenheden uit 

exploitatie. Y.Maritiem heeft in 2008 € 0,7 miljoen aan 

omzet bijgedragen.  

Huurderving door leegstand
De geconsolideerde huurderving door leegstand van 

woningen en bedrijfsruimte bedroeg in 2008 € 6,9 miljoen 

(€ 3,4 miljoen in 2007). Gemeten in een percentage van de 

huur was de derving in 2008 4,22 procent (2,2 procent in 

2007). Deze forse toename heeft een aantal oorzaken. In 

2008 is voor € 1,5 miljoen derving aangaande renovatie/

sloop geboekt bij de derving terwijl deze in 2007 geacti-

veerd werd bij de project-investeringen. Ook is de derving 

toegenomen doordat te verkopen woningen vanwege en 

mindere markt langer leeg stonden.

De huurderving bij NV Stadsgoed en Stadsgoed 

Monumenten BV is gestegen van 2,9 procent naar 4,0 

procent. De Amsterdamse Compagnie heeft in 2008 een 

derving van 38 procent (€ 637.000,-). Deze hoge derving 

van de Amsterdamse Compagnie is ontstaan doordat 

nieuwe eenheden in exploitatie zijn genomen: de 

zogenoemde aanvangsderving.

Huurachterstand
De totale geconsolideerde huurachterstand in 2008 

bedroeg € 5,3 miljoen, onder te verdelen in:

huidige huurders € 3,4 miljoen (€ 2,5 miljoen   –
in 2007);

vertrokken huurders € 1,9 miljoen (€ 1,7 miljoen –   

in 2007);

De specificatie van de achterstanden over 2008 

staat in de tabel huurachterstand. Om de risico’s van 

deze vorderingen af te dekken hebben we in 2008 een 

voorziening opgenomen van € 2,2 miljoen. Per saldo 

resteert een vordering huurdebiteuren van € 3,1 miljoen 

(€ 2,3 miljoen in 2007).

Bedrijfslasten 
De bedrijfslasten zijn in 2008 gestegen van € 299,4 

miljoen naar € 313 miljoen. Dit komt komt met name 

door: 

een stijging van de bijzondere waardeverandering  –
van voorraden voor een bedrag van € 30 miljoen;

een stijging van de onderhoudslasten van   –
€ 13,7 miljoen;

een stijging in de kosten voor planmatig onderhoud  –
van € 10,8 miljoen in verband met de uitvoering van 

enkele grote projecten;

een stijging in het mutatieonderhoud van   –
€ 4,3 miljoen doordat het mutatieonderhoud niet 

meer wordt geactiveerd;

een stijging van € 1,8 miljoen in de totale  –
personeelslasten;

een stijging van de overige bedrijfslasten (waarvan   –
€ 6,2 miljoen fusiekosten) met € 11,5 miljoen;

een daling van € 46,2 miljoen in het uitbesteed werk  –
nieuwbouw.

Huurachterstand 

in miljoenen
Huidige 

huurders
Vertrokken

huurders

Woonruimte 1,8 1,3

Bedrijfruimte 1,1 0,6
Dochters 0,5 -

Totaal 3,4 1,9
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Beheerlasten
De beheerlasten omvatten onder andere de algemene 

bedrijfslasten, huisvesting, automatisering, overige 

personeelslasten en advieslasten. De beheerlasten zijn 

gestegen van € 23 miljoen naar € 29,7 miljoen. De 

toename is grotendeels toe te schrijven door de fusie-

kosten van € 6,2 miljoen.

Personeelslasten
De personeelslasten van Stadgenoot zijn geconsolideerd 

gestegen met € 1,8 miljoen Dit komt voornamelijk 

doordat de kosten voor uitzendkrachten met € 4,5 

miljoen zijn gestegen: zij waren aangetrokken om de 

werkzaamheden na de fusie zo snel mogelijk op orde te 

krijgen. De uitzendkrachten hebben eveneens het gat 

opgevuld dat was ontstaan doordat een deel van het 

bestaande personeel is vertrokken. Tegenover de 

toename in kosten voor uitzendkrachten staat dan ook 

een daling van € 2,7 miljoen in de vaste salariskosten. 

Stortingen verstrekt aan buitenlandse instellingen
In 2008 heeft Stadgenoot € 120.000,- gestort in het 

Brasafonds. De gelden in dit fonds komen ten goede aan 

Stichting Sekrepatu Suriname voor de exploitatie van 

nieuwe woningen. Daarnaast hebben wij € 80.000,- 

gedoneerd aan Stichting Brasa voor het werkapparaat 

van Sekrepatu.

Ontwikkeling leningportefeuille en 
financieringsresultaten
De verslechtering van de financiële markten heeft twee 

belangrijke gevolgen gehad voor renteniveau’s en 

verkrijgbaarheid van financieringsmiddelen:

de centrale banken hebben de officiële leentarieven  –
voor de commerciële banken verlaagd tot ongekend 

lage tarieven;

door de geldschaarste hebben banken krediet-  –
volumes verlaagd en de renteopslagen voor krediet-

verlening scherp verhoogd.

Wij hebben in 2008 onze leningen- en derivatenporte-

feuille behoorlijk uitgebreid. We hebben niet alleen 

vervallende leningen opnieuw gefinancierd, maar ook 

voor € 150 miljoen aan nieuwe langlopende leningen 

aangetrokken. De derivatentransacties zijn bedoeld om 

de volgende risico’s te dekken: het risico van verplichtin-

gen met variabele rente en het renterisico van de 

landlopende leningen die in 2010, 2011 en 2012 verval-

len. Wij hebben de uitgebreide documentatie van deze 

transacties in de maandelijkse treasurycommissie 

behandeld. In dit verslag volstaan we met de presenta-

tie van de kerngetallen en de uitkomsten ervan.

De rente daalde behoorlijk in de laatste twee maanden 

van het jaar. Ondanks dat de rente pas in de laatste 

twee maanden van 2008 significant gedaald is, hebben 

wij – door de timing bij het afsluiten en door het type 

van de transacties die zijn afgesloten – de gemiddelde 

rente van de totale portefeuille verlaagd met 0,1 

procent punt. Daarbij hebben wij ook de duration (de 

gemiddelde looptijd van alle cashflows) van de combina-

tie van derivaten en langlopende leningen verhoogd 

naar 9,32 jaar. Door deze ingrepen is Stadgenoot nog 

minder gevoelig geworden voor rentebewegingen.

Van de rentedaling hebben wij weinig profijt gehad 

omdat renteopslagen explosief zijn gestegen. Voor 

bepaalde leningen die door het WSW (Waarborgfonds 

Sociale Woningbouw) worden geborgd, is de renteop-

slag gestegen van 0,05 procentpunt naar 1,5 procent-

punt. De stijging voor ongeborgde leningen is nog 

drastischer. Daarbij is de beschikbaarheid van leningen 

in beide categorieën sterk afgenomen. Door de ontwik-

kelingen die we hierboven hebben geschetst heeft het 

nog meer prioriteit dan voorheen om financierings-

kanalen open te houden en nieuwe mogelijkheden aan 

te boren.

Investeringen in woningen boven € 200.000,-
Stadgenoot heeft in 2008 69 koopwoningen opgeleverd 

waarvan de stichtingskosten boven de grens van  

€ 200.000,- lagen. Het gaat om eengezins- en maison-

nettewoningen in Amsterdam-Noord (project Elzenhof) 

Leningenportefeuille 

in miljoenen

2007 2008

Derivaten 153,2 796,8

Langlopende leningen 1.132 1.272
Rente 4,6% 4,5%
Duration 7,85 9,32

Huurachterstand 

in miljoenen
Huidige 

huurders
Vertrokken

huurders

Woonruimte 1,8 1,3

Bedrijfruimte 1,1 0,6
Dochters 0,5 -

Totaal 3,4 1,9
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en Amsterdam Oud-West (project WG-Oost Blok A). 

Tevens zijn er 51 huurwoningen opgeleverd met stich-

tingskosten boven de € 200.000,-. Dit zijn vrije sector 

woningen van de projecten Meer en Oever (Abel 

Tasman) en Hof van Osdorp en sociale woningen in blok 

7 op IJburg.  Deze opleveringen passen in het beleid van 

Stadgenoot dat uitgaat van gedifferentieerd bouwen en 

bewonen: wij richten ons op menging van koop, vrije 

sectorhuur en sociale huur binnen complexen. Dit 

draagt in wijken rechtstreeks bij aan de kwaliteit van 

wonen en leven. 

Toezichthouders
De belangrijkste toezichthouders van Stadgenoot –  

het ministerie van VROM, het CFV (Centraal Fonds voor 

Volkshuisvesting) en het WSW – geven vanuit hun 

verantwoordelijkheid jaarlijks een oordeel over de 

geleverde prestaties door Stadgenoot. Omdat 2008 voor 

Stadgenoot pas het eerste jaar van functioneren is, zijn 

er bij het publiceren van deze jaarrekening nog geen 

oordelen beschikbaar.  

Het CFV heeft op grond van het Besluit beheer sociale-

huursector (BBSH), in het kader van het Rijkstoezicht, 

een adviserende taak bij het jaarlijks beoordelen van de 

financiële positie van corporaties. Dit gebeurt via een 

solvabiliteitsoordeel. Daarnaast toetst het CVF via een 

jaarlijks continuïteitsoordeel ook de financiële haalbaar-

heid van de meerjareninvesteringsplannen.

Het WSW beoordeelt de financiele positie en toetst 

(conform artikel 8 van het reglement van deelneming 

van het WSW) of de corporatie voldoet aan de eisen van 

kredietwaardigheid en de voorwaarden voor borging.

De minister van VROM vormt zich op grond van artikel 

33 van het BBSH jaarlijks voor 1 december een oordeel 

over de werkzaamheden van de individuele corporaties 

in het voorafgaande verslagjaar. Op basis van artikel  

43a BBSH wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over  

de voorgenomen activiteiten in het lopende jaar; ook 

wordt op basis van dit artikel een samenvattende 

rapportage verstrekt over de werkzaamheden van de 

corporatie. Hierbij wordt een oordeel gevormd over het 

naleven van de wet- en regelgeving, de financiële 

positie en de volkshuisvestelijke prestaties.

Risicobeheersing
Bij het optimaal beheersen van risico’s is een stelsel  

van administratieve organisatie en interne beheersing 

onontbeerlijk, gebaseerd op een zo ver mogelijk door-

gevoerde functiescheiding. (We spreken over optimale 

risicobeheersing en niet over maximale beheersing, 

omdat nooit voor 100 procent kan worden gegarandeerd 

dat materiële verliezen, fraude en misbruik van wet- en 

regelgeving bij Stadgenoot niet voor zullen komen. 

Daarnaast is het altijd nodig om de kosten van het 

vermijden van risico’s af te wegen tegen mogelijke 

(financiële) schade.) 

Tijdens het fusieproces in 2008 hebben we de meest 

elementaire AO-maatregelen geïmplementeerd, zoals 

een evenwichtige organisatiestructuur en de daaraan 

gekoppelde functiebeschrijvingen. Dit geheel hebben 

we natuurlijk afgestemd op de typologieën van de 

organisatie. Om risico’s beter te kunnen beheersen 

hebben we een aparte organisatie-eenheid opgezet:  

IRK (interne controle, risicomanagement en kwaliteits-

management). De afdeling is in hoofdlijnen verantwoor-

delijk voor adviezen bij het inrichten, verbeteren en 

beheersen van de bedrijfsprocessen, en voor het 

ontwikkelen en toepassen van het instrumentarium 

voor risico- en kwaliteitsmanagement. Daarnaast 

hebben we op de hierna beschreven risicogebieden 

concrete maatregelen getroffen, om de risico’s beter te 

kunnen beheersen.

Organisatierisico’s
Bij de start van een nieuwe organisatie moet veel 

worden vastgelegd in reglementen en procedures.  

In 2008 heeft Stadgenoot onder meer opgezet en 

vastgesteld:

reglement RvC; –

reglement van de Audit Commissie van de RvC; –
bestuursreglement; –
procedure plannen en beoordelen personeel. –

Om de beheersing van organisatierisico’s verder te 

kunnen beheersen zijn we eind 2008 gestart met het 

maken van procesbeschrijvingen. In het kader van de 

corporate governance is daarnaast gestart met een 

zogenoemd Integriteittraject. Het doel: bewustwording 

en bevordering van integriteit, en verdere bevordering 

van transparantie binnen de organisatie. 

Risico’s financiële continuïteit
Hoe zorgen we voor onze financiële continuïteit? 

Primair doen we dit via het proces van planning en 

control (P&C-cyclus). Concreet gezegd: we sturen en we 

verantwoorden. Bij Stadgenoot is de P&C-cyclus, met de 

daarbinnen op te leveren producten, er vooral op 

gericht om te sturen en slechts ten dele om te verant-

woorden. Hierdoor zijn de managementrapportages 

inhoudelijk sterk gericht op de prognoses in relatie tot 

de doelstellingen (begroting). De realisatie dient 

‘slechts’ om deze prognose nader te analyseren en vast 

te stellen. De verantwoordelijkheid voor de P&C-cyclus is 

neergelegd bij de bedrijfseenheid Financiën. De inhou-

delijke behandeling van alle output van het planning en 

controlproces vindt plaats via de directieraad  

De ontwikkeling van de solvabiliteit is een belangrijke 

indicator voor de financiële continuïteit. Wat heeft 

Stadgenoot in 2008 gedaan om de (groei van de) 

solvabiliteit te beheersen? Op basis van de typologie 

van de organisatie, de vermogensstructuur en de 

externe financieringsvereisten hebben we de structurele 

solvabiliteitsnorm vastgesteld op 30 procent, met een 

bandbreedte van plus en min 2,5 procent en een 

ondergrens van 25 procent. Een andere belangrijke 

indicator voor de financiële gezondheid is de ICR, 

interest coverage ratio. Deze ratio geeft aan in hoeverre 

de operationele kasstromen groot genoeg zijn om de 

rentelasten nu en in de toekomst te kunnen dragen. 

Stadgenoot heeft, analoog met de gebruikelijke normen 
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in de vastgoed- en corporatiemarkt, de ICR-norm 

vastgesteld op 1,1 maar streeft als norm naar 1,2.

Eind 2008 hebben we het Financieel Meerjarenplan 

(MJP) 2009 - 2018 opgesteld. Als gevolg van de economi-

sche crisis heeft de RvC dit stuk pas in maart 2009 

definitief vastgesteld. Dit MJP vormt onder meer de 

basis voor de oordelen over de financiële continuïteit 

door CFV en de kredietwaardigheid door WSW. In de 

vastgestelde MJP wordt voldaan aan zowel de solvabili-

teitsnorm als aan de ICR-norm. 

Projectrisico’s
Stadgenoot had eind 2008 een omvangrijke projectont-

wikkelingsportefeuille. De verwachte jaarlijkse project-

investeringen voor de komende vijf jaar bedragen 

momenteel ongeveer € 140 miljoen per jaar, maar 

kunnen oplopen tot € 250 miljoen jaarlijks. Zo’n grote 

hoeveelheid projectontwikkelingsactiviteiten rond 

nieuwbouw en herstructurering resulteert in omvang-

rijke financiële risico’s. Een gedegen risicobeheersings-

systeem is daarom vereist. Stadgenoot heeft in 2008 

voor de projecten de volgende risicobeheersingsmaat-

regelen getroffen:

onder de naam van Stadgenoot een BV oprichten  –
voor projectontwikkeling, waarvoor kwalitatief 

hoogwaardig personeel wordt aangenomen;

procesarchitectuurprojecten opzetten en  –
implementeren; 

een eenduidige mandaatregeling hanteren;  –
het opdrachtgeverschap via gebiedsontwikkeling  –
duidelijk inrichten;

de projectenportefeuille geïntegreerd administreren.    –

Treasury risico’s
Stadgenoot is voor ruim 58,3 procent gefinancierd met 

lang vreemd vermogen en voor 12,6 procent met kort 

vreemd vermogen. Dit resulteerde in 2008 in een totale 

omvang van het vreemd vermogen (inclusief voorzienin-

gen) van € 1.687 miljoen en een netto financieringslast 

van € 57 miljoen. Het zekerstellen van de financiering 

en de beheersing van de rente en looptijd zijn cruciaal 

voor het succesvol opereren van Stadgenoot. Zeker 

gezien de actuele situatie op de kapitaalmarkt, waar 

een groot tekort aan financieringsmiddelen heerst. 

Stadgenoot hanteert daartoe een risicomijdend 

treasury- en beleggingsbeleid. Dit betekent dat we het 

risicoprofiel minimaliseren door de looptijd van de 

leningenportefeuille te optimaliseren en de financie-

ringslasten te minimaliseren. Dit beleid wordt periodiek 

vastgesteld en bewaakt door de Treasury Commissie 

(bestaande uit de beide bestuurders, directeur Financiën 

en de Treasury Manager). Het treasury- en beleggings-

beleid is vastgelegd in het Treasury Statuut. Periodiek 

vindt ook in de Audit Commissie bespreking plaats van 

alle treasury aspecten. Specifiek stellen we op basis van 

de verwachte financieringsvraag, de rentevisie en de 

kapitaalmarktontwikkelingen elk jaar een treasury 

jaarplan op, dat we bespreken met de directie en de 

RvC. Daarnaast zijn de treasury activiteiten qua sturing 

en verantwoording ingebed in de reguliere P&C-cyclus 

van Stadgenoot. 
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6  Stadgenoot in de buurt
Stadgenoot investeert in de kwaliteit van woningen én van de woonomgeving. Voor goed wonen is de 

buurt immers van groot belang. Dit betekent veel investeren en kijken naar de lange termijn. Zodat er  

een aantrekkelijke buurt ontstaat waar het prettig leven is en waar alle bewoners het naar hun zin 

hebben. Stadgenoot heeft de metropoolregio Amsterdam verdeeld in tweeenzeventig gebieden. In dit 

hoofdstuk presenteren we op kaartjes onze activiteiten. In de tabellen vindt u de feiten en cijfers over de 

woningen van Stadgenoot in die buurten; daarnaast leest u over de projecten en initiatieven die we daar 

in 2008 hebben ondernomen.

6.1 1 Nieuwmarkt/Burgwallen 6.16 41 Nieuwendam-Noord

2 Westelijke Grachtengordel 6.17 42 Buikslotermeer

3 Zuidelijke Grachtengordel 6.15 43 Banne

6.2 4 Weesperbuurt/Plantage 44 Buiksloterham

5 Oostelijke eilanden/Kadijken 45 Nieuwendammerham

6.3 6 Spaarndammerbuurt/Houthavens 46 Waterland

7 Staatsliedenbuurt/Centrale Markt 47 Westelijk Havengebied

8 Frederik Hendrikbuurt 6.18 48 Slotermeer

6.4 9 Oud-West 6.19 49 Geuzenveld

10 Sloterdijk 50 Eendracht/Spieringhorn

6.5 11 Bos en Lommer-Oost 51 Lutkemeer/Ookmeer

6.6 12 Bos en Lommer-West 6.20 52 Osdorp

6.7 13 De Krommert 53 De Punt

14 Jan van Galenbuurt/Hoofdweg 54 Aker

15 Westindische buurt 55 Slotervaart

6.8 16 Oude Pijp 6.21 56 Overtoomse Veld

17 Nieuwe Pijp 57 Westlandgracht

18 Amsteldijkbuurt 58 Sloter-/Riekerpolder

6.9 19 Hoofddorpplein/Schinkelbuurt 6.22 59 Rivierenbuurt

20 Willemsparkbuurt/Museumkwartier 60 Zuidas

21 Stadionbuurt 61 Buitenveldert

22 Apollobuurt 6.23 62 Amstel III/Bullewijk

23 Duivelseiland 63 Venserpolder

6.10 24 Oosterpark/Transvaalbuurt 64 Bijlmer-Oost

25 Dapperbuurt/Polderweggebied 65 Nellestein

6.11 26 Amstelstationbuurt 66 Gaasperdam

27 Middenmeer 67 Driemond

28 Betondorp 6.24 68 Ouder-Amstel

29 De Omval 69 Diemen-Zuid

6.12 30 Indische Buurt 70 Diemen-Midden

31 Oostelijk Havengebied 71 Diemen-Noord

32 Zeeburgereiland/Nieuwe Diep 6.25 72 Almere
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6.1 Stadgenoot in het Centrum
In het centrum onderscheiden we drie gebieden: 

de Nieuwmarkt/Burgwallen (1), de Westelijke (2) 

en de Zuidelijke Grachtengordel (3).

Aankoop
Stadgenoot heeft het Noortse Bos aangekocht, dit 

betreft 22 woningen en vier bedrijfsruimten.

Opvang dak- en thuislozen
In de buurt Nieuwmarkt/Burgwallen is behoefte aan 

opvang voor dak- en thuislozen. Samen met de stichting 

Cordaan voor dak- en thuisloze vrouwen en zorginstel-

ling Cordaan hebben we bekeken of we daarvoor in het 

centrum een pand kunnen kopen. Tot nu toe zijn we 

daarin nog niet geslaagd.

Studenten (A)
In 2008 zijn de voorbereidingen in gang gezet om  

de vrijkomende woningen in het ATVA-gebouw aan 

1 2 3 totaal

Totaal aantal woningen Stadgenoot 846 233 32 1111

- woningen sociaal 810 231 32 1073
- woningen vrije sector 26 2 0 28
- studenteneenheden 10 0 0 10
- woonzorgeenheden 0 0 0 0
Aantal bedrijfsruimten 48 89 4 141
Aantal parkeerplaatsen 42 53 0 95
Opgeleverde nieuwbouw in 2008 0 0 0 0
Verkocht in 2008 7 0 0 7
Aangekocht in 2008 0 0 22 22
Gesloopt in 2008 0 0 0 0
Aantal mutaties 62 44 0 106
Mutatiegraad woningen in % 7,3 18,9 0

de Marnixstraat te labelen voor studenten. Daarnaast 

verhuurt Stadgenoot tien woningen aan studenten aan 

de Rechtboomssloot.

Stadsgoed 
Stadsgoed is een vennootschap die al in 1999 is opge-

richt door Het Oosten. Stadsgoed verbetert de leefbaar-

heid in de binnenstad. Daarnaast wil Stadsgoed ook 

winst maken. Niet als doel op zich, maar om te kunnen 

blijven investeren in leefbaarheid.

Stadsgoed werkt aan verbetering in de binnenstad van 

Amsterdam door het in eigendom hebben van panden. 

Stadsgoed behoudt en herstelt deze panden, waardoor 

het unieke en waardevolle karakter van de binnenstad 

niet verloren gaat. Stadsgoed bezit 115 panden, waar-

onder 50 rijksmonumenten. Daarnaast probeert 

Stadsgoed ongewenste en dubieuze bestemmingen van 

bedrijfs- en winkelpanden tegen te gaan. In de plaats 

daarvan verhuurt zij deze panden aan ondernemers die 

1 Nieuwemarkt/Burgwallen

2 Westelijke Grachtengordel

3 Zuidelijke Grachtengordel

1
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B
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met hun bedrijfsactiviteiten bijdragen aan een leven-

dige en leefbare stad. Stadsgoed hanteert hiervoor een 

gebiedsgewijze aanpak. Dat wil zeggen dat de acties 

niet gericht zijn op losse panden, maar op buurten, 

straten, stegen of pleinen. Een aanpak op microniveau 

dus. Dat Stadsgoed niet alleen staat in deze doelstellin-

gen, blijkt uit de grote belangstelling voor de Stichting 

Vrienden van Stadsgoed. Stadgoed werkt in eerste 

instantie voor nieuwe huurders van sociale huurwonin-

gen en vrijesectorhuurwoningen. Omdat huurwoningen 

al lange tijd schaars zijn op de Amsterdamse woning-

markt, is de verhuur van woningen niet de grootste 

uitdaging. Met de verhuur van een bedrijfsruimte op de 

begane grond kan veel meer worden bereikt. Het gaat 

erom huurders te vinden die een buurt kunnen verande-

ren, die iets voor de leefbaarheid en levendigheid 

kunnen betekenen in positieve zin. Niet de zoveelste 

horecagelegenheid, souvenirwinkel of kleine super-

markt, maar een ander soort huurders. Vaak komen we 

dan uit bij een bijzonder soort ondernemers: de star-

tende of kleine, vaak lokale ondernemer. En dat zijn 

vaak ook niet-vermogende ondernemers die de hoge 

huurprijzen van grote commerciële verhuurders niet 

kunnen betalen. Het beste voorbeeld van een initiatief 

om de leefbaarheid te verbeteren is de verhuur van de 

winkelruimte aan de Nieuwendijk 35 aan de broers 

Niemeijer. Net zoals de Geldersekade is de Nieuwendijk 

al vanaf de oprichting van Stadsgoed een aandachts-

gebied. Daar waar de Geldersekade al een flinke meta-

morfose heeft ondergaan, verandert de Nieuwendijk 

slechts geleidelijk. Het grote verschil is dat we alle 

panden op de Geldersekade leeg hebben aangekocht, 

waardoor Stadsgoed vrij kon kiezen voor herontwikke-

ling en nieuwe huurders. Op de Nieuwendijk is dat nooit 

gelukt, omdat hier huurovereenkomsten voor winkel-

ruimtes waren afgesloten met de bepaling ‘koop breekt 

geen huur’. Nieuwendijk 35 was een coffeeshop waar 

veel regels werden overtreden en die door het college 

van burgemeester en wethouders werd gesloten. Veel 

coffeeshops, shoarmazaken, sekswinkels en supermarkt-

jes dienden zich aan als kandidaat-huurder. Dat waren 

echter geen huurders die met een nieuwe formule 

wilden bijdragen aan een betere buurt. Totdat de twee 

broers Niemeijer zich meldden. Zij wilden voor het eerst 

een eigen bakkerszaak beginnen en hadden een goed 

doordacht ondernemingsplan opgesteld. Als startende 

ondernemers konden zij echter geen hoge huur betalen. 

Toch hebben we de winkelruimte aan hen verhuurd. 

Binnen enkele maanden na de opening in juli 2008 

draaide de winkel goed. Samen met Stadsgoed maken 

De Niemeijers van de Nieuwendijk nu weer een aantrek-

kelijke straat.

Cluster Rust (B)
Voor een aantal panden in de Nieuwmarktbuurt bereidt 

Stadgenoot een verbeterplan voor. Dit betreft woningen 

in de zogenoemde Cluster Rust. In 2008 was er een 

conflict met enkele huurders over de huurprijs na 

verbetering. Na de juridische uitspraak wordt zo spoedig 

mogelijk gestart met het renoveren van de panden.
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6.2 Stadgenoot in de Weesperbuurt/ Plantage (1) 
en de Oostelijke eilanden/ Kadijken (2)
Aankoop politiebureau (A)
Stadgenoot heeft het politiebureau aangekocht naast de 

vestiging van Stadgenoot aan de Sarphatistraat. 

Verbouw verpleeghuis (B)
Stadgenoot richt zich in de Weesperbuurt en in de 

Plantagebuurt samen met zorgaanbieder Amsta op een 

samenwerking met het Oude Mannen- en Vrouwenhuis. 

Het plan is om verpleeghuis Wittenberg te verbouwen 

tot luxere woningen met zorgaanbod. Op dit moment is 

het verpleeghuis nog in gebruik bij Amsta.

De Van Gendthallen (C)
Op de Oostelijke eilanden/Kadijken heeft Het Oosten 

Monumenten BV (dochteronderneming van Stadgenoot) 

de Van Gendthallen in eigendom. Deze locatie behoeft 

een aparte aanpak: het is nu nog een fabrieksterrein, 

waar Stadgenoot in de toekomst graag woningbouw wil 

realiseren. We hebben ervoor gekozen om meer tijd uit 

te trekken voor een goede ontwikkeling van deze buurt. 

Daarom hebben we besloten om de Van Gendthallen 

voor maximaal zeven jaar geschikt te maken voor 

gebruik als bijvoorbeeld ateliers. Het Oosten 

Monumenten BV heeft het Vastgoedbedrijf van 

Stadgenoot opdracht gegeven de hallen te verbouwen. 

Naar verwachting wordt de bouwvergunning in januari 

2009 verstrekt, waarna de bouw direct kan starten. In 

dit gebied heeft Stadgenoot en aantal grote bedrijfs-

ruimten waaronder haar huidige en nieuwe kantoor aan 

de Sarphatistraat.

1 Weesperbuurt/Plantage

2 Oostelijke eilanden
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6.3 Stadgenoot in Westerpark
In Westerpark onderscheiden we drie gebieden:  

de Spaarndammerbuurt/Houthavens (1), 

Staatsliedenbuurt/Centrale Markt (2) en de Frederik 

Hendrikbuurt (3).

Uitruil bezit (A)
In de Spaarndammerbuurt/Houthavens heeft 

Stadgenoot in 2008 26 woningen verkocht aan woning-

stichting Rochdale. 

Skaeve Huse (B)
Het project Skaeve Huse (zie paragraaf 5.2.6) in de 

Houthavens bestaat uit vijf individuele woningen (per 

woning één persoon) en een beheerdersunit. De beheer-

dersunit is de standplaats voor de woonbegeleider van 

HVO-Querido en voor de twee huismeesters van 

1 2 3 totaal

Totaal aantal woningen Stadgenoot 2 744 4 750

- woningen sociaal 2 722 4 728
- woningen vrije sector 0 8 0 8
- studenteneenheden 0 14 0 14
- woonzorgeenheden 0 0 0 0
Aantal bedrijfsruimten 0 22 4 26
Aantal parkeerplaatsen 0 25 0 25
Opgeleverde nieuwbouw in 2008 0 0 0 0
Verkocht in 2008 26 28 0 54
Aangekocht in 2008 0 11 0 11
Gesloopt in 2008 0 0 0 0
Aantal mutaties 0 95 0 95
Mutatiegraad woningen in % 0 12,8 0

Stadgenoot en De Key die afwisselend toezicht houden 

op het terrein. Het project is een pilot voor een periode 

van maximaal vijf jaar. 

Planmatig onderhoud (C)
Sinds 2005 is complex 1204 aan het Van Beuningenplein 

in bezit van Stadgenoot. Zowel bouwkundig als instal-

latietechnisch waren er problemen in het complex.  

De afgelopen jaren heeft Stadgenoot verschillende 

onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, waarbij de 

woon-begeleiders ondersteuning aan de bewoners 

hebben geboden. In 2008 is het herstel van het metsel- 

en voegwerk afgerond en is het buitenschilderwerk 

gestart. De totale kosten bedragen circa € 1,5 miljoen. 

Na de aanpak worden de woningen verkocht. Begin 

2009 starten we met de verbouwing van 24 woningen in 

de blokken AB 35 en AB 20.

1 Spaardammerbuurt/Houthavens

2 Staatsliedenbuurt/Centrale Markt 

3 Frederik Henderikbuurt

3

1
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C/D/E
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Woningverbetering
Van Hallstraat –  (D) - Dit project maakt deel uit van 

complex 1004 (voormalig AWV) en omvat 54 sociale 

huurwoningen. De gevelkozijnen zijn beeldbepalend 

hersteld en de gevel heeft veel van de oude architec-

tonische waarde behouden en teruggekregen. 

De laatste woningen worden in februari 2009  –
opgeleverd.

Schaepmanstraa – t (E) 1e fase - De 106 woningen van 

complex 1004 die niet in het project Van Hallstraat 

vallen, zijn in 2008 voorzien van nieuwe cv-ketels, 

mechanische ventilatie en waar nodig nieuwe 

keukeninrichting. In het eerste kwartaal van 2009 

starten we met het aanbrengen van isolatiebegla-

zing. Stadgenoot onderzoekt of de zolders kunnen 

worden samengevoegd met de daaronder gelegen 

woningen. Zo ontstaan ruime woningen. Ook hebben 

we een onderzoek gestart naar de extreme vochtover-

last in een deel van de begane grondwoningen. 

Duurzame energie
Op 24 november 2008 ondertekenden Stadgenoot en 

stadsdeel Westerpark de intentieovereenkomst 

Duurzame Daken. Deze overeenkomst is het resultaat 

van gesprekken die in 2007 waren gestart tussen 

stadsdeel Westerpark en de AWV. We hebben samen 

gekeken wat we aan duurzaamheid kunnen doen en 

zochten naar mogelijkheden om duurzame energie op  

te wekken op een geschikte locatie. In Westerpark bleek 

een flink aantal platte daken geschikt te zijn voor het 

opwekken van duurzame energie met zonnepanelen, 

zonneboilers en windmolentjes. Het ‘grote blok’ van 

complex 1204 aan het Van Beuningen-plein werd een 

voorbeeldproject waarmee we de haalbaarheid van 

duurzame energie onderzochten. We willen graag dat de 

bewoners van het stadsdeel, huurders van Stadgenoot, 

kunnen meedoen met dit initiatief. Omdat ze geen 

eigenaar van hun woning zijn, kunnen zij zelf echter niet 

investeren in zonnepanelen of zonneboilers. We bekij-

ken nu of het mogelijk is hiervoor een stichting op te 

richten, waarin we dit project (en hopelijk nog meer 
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Totaal aantal woningen Stadgenoot 3.344

- woningen sociaal 3.257
- woningen vrije sector 27
- studenteneenheden 0
- woonzorgeenheden 60
Aantal bedrijfsruimten 485
Aantal parkeerplaatsen 60
Opgeleverde nieuwbouw in 2008 22
Verkocht in 2008 18
Aangekocht in 2008 0
Gesloopt in 2008 0
Aantal mutaties 182
Mutatiegraad woningen in % 5,6

6.4 Stadgenoot in Oud-West
Stadgenoot bouwt
In Oud-West zijn in 2008 de volgende nieuwbouwwonin-

gen opgeleverd:

Wenslauerstraat 47-53 (A): 4 koopwoningen (fase 2) –
WG parkeergarage (B): 253 parkeerplaatsen koop,   –
er worden in 2009 nog 107 parkeerplaatsen huur 

opgeleverd (B).

WG-Oost blok A (B): 22 sociale huurwoningen   –
(waarvan 1 rolstoelswoning – RoWo) 24 dure  

koopwoningen en 690 m2 bedrijfsonroerend goed 

BVO (B).

Buurtfabriek Ruimzicht (C): in 2008 zijn de 6 koop- –
woningen verkocht en opgeleverd.

Solids11 (B)
Aan de Eerste Constantijn Huygensstraat zullen we in 

het project Furore ongeveer 9.000 m2 vrij te bestemmen 

huurruimte realiseren. Deze ruimte kan worden inge-

deeld in Solids ruimten (zie paragraaf 5.4.2) vanaf  

90 m2. De bouw is gestart in 2007, de oplevering vindt 

medio 2010 plaats. Het ontwerp van de Engelse archi-

tect Tony Fretton is flexibel en biedt bijvoorbeeld per 

verdieping 24 verschillende mogelijkheden om een 

voordeur te plaatsen. Daarbij kent het complex veel 

indelingsvrijheid door de grote overspanningen en het 

1 Oud-West

projecten in de toekomst) kunnen onderbrengen. Deze 

stichting is dan groene-energieproducent en de bewo-

ners kunnen via een inleg mee-investeren en zo hun 

steentje bijdragen. Aan de precieze uitwerking hiervan 

werken we in 2009. In 2009 krijgen alle huurders van 

Stadgenoot in Westerpark een enquête in de brievenbus 

om hun belangstelling hiervoor te peilen.

GWL-terrein (F)
Op het GWL-terrein in stadsdeel Westerpark heeft 

Stadgenoot veertig sociale huurwoningen in eigendom 

en participeert zij met de corporaties De Key, de Alliantie 

en Rochdale in de Stichting Ecoplan. De Alliantie 

verzorgt het onderhoud en beheer van de woningen.

Academie van de stad
De Hogeschool van Amsterdam, Stadgenoot, Ymere,  

De Key, stadsdeel Bos en Lommer en stadsdeel 

Westerpark werken samen in het project Academie van 

de stad. In dit samenwerkingsverband zetten studenten 

van de Hogeschool van Amsterdam zich in voor projec-

ten die de leefbaarheid en cohesie in de wijk bevorde-

ren. Deze pilot is op 15 oktober 2008 afgesloten met een 

grote manifestatie in de Westergasfabriek. Het project 

wordt vanuit Stadgenoot nu voortgezet.

1

A

B
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D
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kleine aantal steunpunten. De centrale schachtruimtes 

voor de aanvoer van nutsvoorzieningen en de afvoer van 

rioolwater zijn zo geplaatst dat binnen het gehuurde 

oppervlak altijd een schacht bereikbaar is. Ongeacht de 

vloerindeling.

Stadgenoot verbetert
Jacob van Lennepkade (A) –  - In 2008 zijn alle 88 

individuele cv-ketels vervangen en zijn de overige 

installaties aangepast. Als laatste stap vervangen we 

de collectieve cv-installatie van 21 woningen door 

een individuele installatie en verbeteren we de 

mechanische ventilatie. Deze werkzaamheden ronden 

we af in het eerste kwartaal van 2009.

Wenslauerstraat 54-60 –  (A)- Voor dit complex worden 

in begin 2009 de opdrachten aan de aannemers 

verstrekt. Nadat de woningen zijn opgeknapt worden 

ze verkocht. 

Het binnenmilieu van woningen aan de  – Nicolaas 

Beetsstraat, de Tollensstraat en de Bilderdijkkade (D)

is verbeterd.

In de 2e Constantijn Huygenstraat is het dakterras  –
vernieuwd en opnieuw ingericht. De bewoners van 

dit ouderencomplex hebben zelf meegewerkt aan het 

ontwikkelen en inrichten van het terras. 

 

Blikseminslag Tetterode (E)

Op zaterdag 12 juli hebben de politie en brandweer  –
veertig woningen ontruimd nadat rond 7 uur de 

bliksem was ingeslagen in een schoorsteen, waarvan 

de bovenkant van de schoorsteen naar beneden 

stortte. Het betrof de 50 meter hoge schoorsteen op 

een binnenplaats van het Tetterodecomplex aan de 

Da Costakade. Omdat er een gevaarlijke situatie voor 

de omwonenden was ontstaan zijn ongeveer 100 

woningen ontruimd. Nadat de gehele schoorsteen 

was gesloopt, konden de bewoners nog dezelfde dag 

hun woningen weer betrekken. 

Stadgenoot ondersteunt
Samen met Amarantis realiseren we  – SPDC-Huygens. 

We werken samen met meerdere partijen om klein-

schalige voorzieningen in de wijk te realiseren. Ons 

uitgangspunt hierbij is de combinatie van wonen, 

leren, werken, zorgen en ontspannen.

Op het  – WG-terrein organiseerden we in mei een 

wijkactiedag met veertig medewerkers in de buurt. 

Op het programma stonden huis-aan-huisbezoeken, 

activiteiten voor kinderen, diverse reparaties aan 

woningen en veel creatieve workshops. Onder 

begeleiding van diverse kunstenaars, werkzaam op 

het WG-terrein, hebben een paar honderd mensen 

zich creatief kunnen uiten: schilderen, emailleren, 

keramieken, etc.

In het kader van het project Bewoners aan het Stuur  –
heeft Stadgenoot samen met de bewoners enkele 

complexfeesten georganiseerd.

De  – Borgerbuurt is een van de woonservicewijken 

waar Stadgenoot actief is.
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6.5 Stadgenoot Bos en Lommer-Oost
Bos en Lommer wordt steeds geliefder bij Amsterdam-

mers. Steeds meer mensen ontdekken de kwaliteiten 

van dit stadsdeel (dicht bij het centrum, makkelijk te 

bereiken vanaf de A10, aantrekkelijke architectuur).  

Het gaat goed met Bos en Lommer, al blijft een aantal 

buurten achter in deze ontwikkeling. Met de wijkaanpak 

wordt, samen met het stadsdeel, geïnvesteerd in deze 

buurten en hun bewoners. In 2008 is Stadgenoot gestart 

met het opstellen van de visie op dit gebied.

Stedelijke vernieuwing
Stadgenoot startte in 2008 samen met het stadsdeel en 

de bewoners het vernieuwingsplan Bosleeuw-Midden. 

Hiervoor werden onder andere 35 interviews met be- 

woners gehouden, fotografeerden kinderen hun buurt en 

werd op een zaterdag in november een grote Bosleeuw-

dag georganiseerd. De ideeën van bewoners zijn gebun-

deld in een boekje met de titel Een buurt om in te groeien.

Opgeleverde woningen
Bij het Bos en Lommerplein is in 2008 het laatste deel 

van het project de Buskenblaser (A) opgeleverd. Het 

project bestaat uit 36 sociale huurwoningen, 61 middel-

dure huurwoningen, 31 dure koopwoningen, 2.400 m2 

bedrijfsonroerend goed, 77 parkeerplaatsen huur en  

30 parkeerplaatsen koop. In 2008 zijn 40 huurwoningen 

opgeleverd, 80 parkeerplaatsen (waarvan 7 plaatsen 

voor motoren) en 10 bedrijfsruimten.

In het Onder-de-Pannen-project de Buskenblaser zijn  

10 woningen opgeleverd voor groepswonen voor Turkse 

ouderen (wibo-woningen; wonen in een beschermde 

omgeving). Alle huur- en koopwoningen in dit project 

zijn levensloopbestendig en voorzien van de basisonder-

delen voor domotica (huiselijke elektronica). Begin 2008 

is de Turkse woongroep ‘de Tweede Lente’ feestelijk 

geopend. Bijzonder is dat het de eerste Turkse woon-

groep voor senioren is in Amsterdam. Tijdens de  

opening is er ook een samenwerkingovereenkomst 

 

Totaal aantal woningen Stadgenoot 1.526

- woningen sociaal 1.519
- woningen vrije sector 7
- studenteneenheden 0
- woonzorgeenheden
Aantal bedrijfsruimten 72
Aantal parkeerplaatsen 130
Opgeleverde nieuwbouw in 2008 40
Verkocht in 2008 24
Aangekocht in 2008 0
Gesloopt in 2008 0
Aantal mutaties 75
Mutatiegraad woningen in % 4,9

1 Bos en lommer-Oost
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getekend tussen Stadgenoot en zorginstelling Cordaan 

voor de dienstverlening aan alle senioren die in de 

nieuwbouw wonen. In het gebouw zit ook een multicul-

turele ontmoetingsruimte voor ouderen in de buurt. 

Renovatie/groot onderhoud
In 2008 is gestart met de renovatie van de Vierheems-

kinderenstraat (B), een complex met 119 woningen. 

Hierbij wordt de plint van het gebouw meer open 

gemaakt en worden grotere sociale huurwoningen 

toegevoegd. De renovatie is rond de zomer van 2009 

afgerond.

Werkhotel(C)
Het Werkhotel in Bos en Lommer is een voorbeeld van 

een optimale samenwerking tussen Stadgenoot, 

Amarantis Onderwijsgroep, HVO-Querido, Impuls en 

Altra Jeugdzorg. Het Werkhotel begeleidt jongeren uit 

Bos en Lommer tussen 17 en 27 jaar bij het (her) struc- 

tureren van hun leven. In satellietwoningen rondom het 

Werkhotel wonen de jongeren onder begeleiding van 

HVO-Querido. In Hendrick de Keijser doen ze werk- 

ervaring op bij de daar gevestigde ondernemers. In de 

huidige gymzaal komt straks het hart van het Werk-

hotel. De ruimte wordt verbouwd tot cursus- en ontmoe-

tingsruimte en een centrale kookruimte. Alle gebruikers 

van het bedrijfsverzamelgebouw en de inwoners van de 

wijk kunnen hier straks gebruik van maken. 

De Amsterdamse Compagnie, dochter van Stadgenoot, 

biedt de jongeren, de wijkbewoners en de startende 

ondernemers de ruimte aan. Door verschillende partijen 

met elkaar in contact te brengen en onderdak te bieden 

aan alle buurtgenoten, vergroot Stadgenoot de kwali-

teit van de hele wijk. Het Werkhotel wordt gesteund 

door de Kamer van Koophandel en mede mogelijk ge- 

maakt door de Dienst Maatschappelijke Ondersteuning 

en het ministerie van Sociale Zaken. Op 8 december 

2008 bezocht minister Rouvoet het Werkhotel. Hij 

toonde zich onder de indruk van het initiatief. 

Elseviergebouw (D)
Dit gebouw ligt in de wat rommelige noordwesthoek 

van Bos en Lommer-Oost. De transformatie en het op- 

knappen van het gebouw en directe omgeving kunnen 

de uitstraling van dit gebied verbeteren. Het is nog 

onduidelijk in hoeverre milieueisen de plannen belem-

meren. In totaal heeft het een gebouw een oppervlakte 

van zo’n 10.000 m², Stadgenoot en Rochdale ontwikke-

len samen een plan voor de inrichting van het gebouw. 

Daarbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld studenten of 

een bestemming als hotel.

ROC-gebouw (E)
Dit pand is aangekocht met de bedoeling het op termijn 

te slopen voor nieuwbouw van woningen. Ook andere 

functies zoals een basisschool zijn denkbaar. Stadgenoot 

onderzoekt welke tijdelijke invulling mogelijk is die 

betekenis heeft voor dit gebied.
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koopwoningen aan de Leeuwendalersweg. Na de op- 

levering is gestart met de sloop van ruim 200 woningen 

aan de overkant van de Leeuwendalersweg. In 2009 

wordt gestart met de bouw. Op de hoek van het Bos en 

Lommerplein en de Hoofdweg is het project Collage 

opgeleverd. Hierin heeft Stadgenoot 77 studio’s voor 

studenten gerealiseerd. 

Bestemming GAK-gebouw (B)
Het GAK-gebouw is met 44.000 vierkante meter vloerop-

pervlak één van de grootste kantoorpanden van 

Amsterdam, maar staat sinds 2005 leeg. Het pand is 

eigendom van een consortium van woningcorporaties 

Stadgenoot (25%) en Rochdale (25%) en projectontwik-

kelaar AM (50%). In 2008 hebben we verschillende 

mogelijke invullingen onderzocht. Mogelijkheden die de 

revue passeerden, waren een hotel, broedplaatsen 

(ateliers), bedrijfsruimte voor startende ondernemers of 

6.6 Stadgenoot in Bos en Lommer-West
Stedelijke vernieuwing
Dit deel van Bos en Lommer is een van de veertig zoge- 

noemde Vogelaarwijken. Stadgenoot werkt hier samen 

met Far West aan de vernieuwing van de Kolenkitbuurt. 

We gaan het zuidelijk deel van de Kolenkitbuurt ingrij-

pend vernieuwen. In 2008 is gestart met de sloop van 

het gebied tussen Leeuwendalersweg en Blauwvoet-

straat. Hier start in 2009 de bouw van ruim 150 wonin-

gen (koopwoningen, dure huurwoningen en sociale 

huurwoningen). De herhuisvesting van de bewoners uit 

het deelgebied tussen Leeuw van Vlaanderenstraat en 

Jacob van Arteveldestraat is in 2008 gestart. In het 

gebied zijn woonbegeleiders van Stadgenoot actief.

Opgeleverde woningen
In 2008 is in deze buurt het nieuwbouwproject Scala (A) 

opgeleverd met 225 woningen, waaronder circa 115 

 

Totaal aantal woningen Stadgenoot 491

- woningen sociaal 381
- woningen vrije sector 0
- studenteneenheden 39
- woonzorgeenheden 70
Aantal bedrijfsruimten 7
Aantal parkeerplaatsen 0
Opgeleverde nieuwbouw in 2008 0
Verkocht in 2008 0
Aangekocht in 2008 0
Gesloopt in 2008 0
Aantal mutaties 40
Mutatiegraad woningen in % 10,4

1 Bos en lommer-West

een bestemming op het terrein van kunst of cultuur. 

Ook de tijdelijke huisvesting voor het Stedelijk Museum 

is geopperd. In december opende Studio GAK-gebouw 

waarbij in een deel van het Gakgebouw atelierruimte is 

gerealiseerd voor de Rietveldacademie. De Rietveld 

Academie krijgt een kleine elfhonderd vierkante meter 

in het gebouw voor lesruimtes en ateliers. Ook zullen 

ruim tachtig studenten er een eigen studio krijgen voor 

de duur van hun afstudeerjaar. 

Het Stedelijk Museum sluit zich april 2009 volgend jaar 

bij de kunstacademie aan. Het museum trekt dan voor 

enkele maanden door de stad met een reizende exposi-

tie, die drie maanden in het GAK-gebouw zal staan

1

A

B
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6.7 Stadgenoot in de Baarsjes
In de Baarsjes onderscheiden we twee gebieden: de 

Krommert (1) en de jan van Galenbuurt/hoofdweg (2).

De Baarsjes is een buurt in opkomst. Stadgenoot 

ondersteunt dit door te investeren in renovatie, nieuwe 

woningen en voorzieningen. De Baarsjes zijn aantrekke-

lijk gelegen en hebben een bijzondere architectuur. Een 

deel van De Baarsjes is onderdeel van de Wijkaanpak.  

In 2008 zijn hiertoe buurtuitvoeringsplannen opgesteld. 

Daarnaast is Stadgenoot betrokken bij een aantal 

projecten.

Masterdam (A) 
In dit project werkt Stadgenoot samen met Amarantis 

Onderwijsgroep, zorginstelling Cordaan, het Jan van 

Breemen Instituut en stadsdeel De Baarsjes. Doel is een 

gemengd stedelijk gebied te realiseren, met karakteris-

tieke, dierbare en functieneutrale gebouwen in een 

openbare ruimte van hoge kwaliteit. De functies 

onderwijs, zorg, wonen en werken worden daarbij 

ruimtelijk en functioneel vervlochten. In 2008 is een 

gemeenschappelijke ontwikkelingsvisie opgesteld. In 

2009 willen we deze visie vertalen in een steden- 

bouwkundig plan waarbij nadere afspraken worden 

gemaakt over de uitvoering van het plan.

Stadgenoot bouwt
Op het Rivaterrein (B) zijn we in oktober gestart met de 

bouw van 111 woningen, 239 parkeerplaatsen en 2.500 

m2 bedrijfsruimte. Van dit project maakt de 

Westermoskee ook deel uit. De bouw ervan is onzeker.

Bij de Postjesweg aan het Rembrandtpark wordt het 

project Augustinuspoort (C) ontwikkeld. In samenwer-

king met Cordaan, de Augustinuskerk, de Augustinus-

 

1 2 totaal

Totaal aantal woningen Stadgenoot 17 1.200 1.217

- woningen sociaal 17 1.158 1.175
- woningen vrije sector 0 31 31
- studenteneenheden 0 0 0
- woonzorgeenheden 0 11 0
Aantal bedrijfsruimten 2 99 101
Aantal parkeerplaatsen 0 27 27
Opgeleverde nieuwbouw in 2008 0 0 0
Verkocht in 2008 3 22 25
Aangekocht in 2008 0 0 0
Gesloopt in 2008 0 0 0
Aantal mutaties 0 61 61
Mutatiegraad woningen in % 0 5,1

1 de Krommert

2 Jan van Galenbuurt/hoofdweg

1

2

C

A D/E

B
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6.8 Stadgenoot in de Pijp
In deze buurt onderscheiden we drie gebieden: de oude 

Pijp (1), de Nieuwe Pijp (2) en de Amsteldijkbuurt (3).

Stadgenoot verbetert
Op verzoek van het stadsdeel heeft Stadgenoot zestig 

woningen (de ‘Bakkerpanden’ (A)) aan het Henrick de 

Keijserplein in Oud-Zuid opgekocht. Een groot aantal 

van deze woningen was al jarenlang gekraakt. We 

hebben de woningen grondig gerenoveerd en in 2008 

zijn ze opgeleverd. Om het succesvol afronden van het 

project te vieren is met bewoners en kunstenares Marjet 

Wessels-Boer een kunstwerk voor de buurt uitgekozen.

Stadgenoot ondersteunt
In november openden we met het stadsdeel en de politie 

een gemeenschappelijk Buurtveiligheids-steunpunt in  

de Diamantstraat (B) in Oud-Zuid. De huismeester van 

Stadgenoot, toezichthouders van het stadsdeel en de 

buurtregisseur van politie werken vanuit dit kantoor 

gezamenlijk aan de veiligheid in de buurt.

 

1 2 3 totaal

Totaal aantal woningen Stadgenoot 1 583 647 1231

- woningen sociaal 1 582 693 1276
- woningen vrije sector 0 1 8 9
- studenteneenheden 0 0 0 0
- woonzorgeenheden 0 0 0 0
Aantal bedrijfsruimten 1 12 20 33
Aantal parkeerplaatsen 0 0 0 0
Opgeleverde nieuwbouw in 2008 0 0 0 0
Verkocht in 2008 0 22 26 48
Aangekocht in 2008 0 0 0 0
Gesloopt in 2008 0 0 0 0
Aantal mutaties 0 61 34 95
Mutatiegraad woningen in % 0 5,1 5,3

school en stadsdeel De Baarsjes is een stedenbouw- 

kundig plan opgesteld voor de realisatie van een nieuw 

voorzieningencluster en woningbouw. De Augustinus-

poort wordt een hoogwaardige entree van De Baarsjes 

en het centrum van een woonservicezone in de buurt.

Op het Mercatorplein (D) werken we samen met 

stadsdeel De Baarsjes aan de herinrichting van het 

plein. Stadgenoot realiseert op het plein een nieuw 

horecapaviljoen. De herinrichting van het plein en de 

bouw van het paviljoen staan gepland voor 2009.

Stadgenoot ondersteunt
In 2008 vierden we het tienjarig bestaan van de 

Hudsonhof (E), een activiteitencentrum van diverse 

culturele groepen in De Baarsjes. Dit was een multicul-

tureel feest met verschillende lekkere hapjes.

1 Oude Pijp

2 Nieuwe Pijp

3 Amsteldijk

3

1 2

A

B
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6.9 Stadgenoot in Oud Zuid
In deze buurt onderscheiden we vier gebieden: de 

Hoofd-dorpplein-/Schinkelbuurt (1) de 

Willemsparkbuurt/ het Museumkwartier (2), de 

Stadionbuurt (3) en Duivelseiland (4).

Stadgenoot bouwt
Aan de Ruysdaelstraat (A) heeft Stadgenoot 10 huurwo-

ningen en 10 parkeerplaatsen opgeleverd. Aan de 

Anthony Fokkerweg (B) onderzoekt Stadgenoot de 

mogelijkheden voor een nieuw project ‘Kamers met 

Kansen’.

Stadgenoot ondersteunt
Stadgenoot heeft in maart 2007 afspraken gemaakt met 

de stichting Marathon, een particulier ouderinitiatief voor 

jongvolwassenen met een autistische aandoening. Hier- 

voor zijn een ontmoetingspunt/kantoor en acht tweeka-

merwoningen aangeboden in Oud-Zuid. Zo kan deze groep 

zelfstandig wonen. De stichting Woondroom adviseert de 

initiatiefnemers. Voorjaar 2008 is het steunpunt feestelijk 

geopend en de samenwerkingsovereenkomst getekend. 

Kamers met kansen Oud-Zuid
Stadgenoot heeft samen met De Key, Combiwel en HVO- 

Querido een tijdelijk huisvestingsproject uitgewerkt 

voor een locatie in stadsdeel Oud-Zuid. Er zou een aan- 

tal Skaeve Huse kunnen worden gerealiseerd voor de 

huisvesting van notoire overlastveroorzakers. Daarnaast 

zullen we samen met Combiwel het concept van ‘Kamers  

met Kansen’ uitwerken. Inmiddels is er een programma 

van eisen voor deze jongerenhuisvesting.  

Olympiaplein (C)
Aan het Olympiaplein verkennen we de mogelijkheden 

om de locatie voor voetbalvereniging Swift te heront-

wikkelen. De Willaertstraat in de Marathonbuurt werd 

in de zomer van 2008 verkozen tot de groenste straat 

van Oud-Zuid. Dit vierden we met de onthulling van een 

bordje en toespraken.

 

1 2 3 4 totaal

Totaal aantal woningen Stadgenoot 0 73 614 92 779

- woningen sociaal 0 44 594 91 729
- woningen vrije sector 0 29 20 1 50
- studenteneenheden 0 0 0 0 0
- woonzorgeenheden 0 0 0 0 0
Aantal bedrijfsruimten 19 0 11 6 36
Aantal parkeerplaatsen 0 10 0 0 10
Opgeleverde nieuwbouw in 2008 0 10 0 0 10
Verkocht in 2008 0 26 1 26 53
Aangekocht in 2008 0 1 0 0 1
Gesloopt in 2008 0 0 0 0 0
Aantal mutaties 0 5 34 8 47
Mutatiegraad woningen in % 0 6,8 5,5 8,7

1 Hoofddorpplein/Schinkelbuurt

2 Willemsparkbuurt/Museumkwartier

3 Stadionbuurt

4 Duivelseiland

4

32

1

C

A

B



8989Stadgenoot Jaarverslag 2008In de buurt

6.10 Stadgenoot in Oost
In deze buurt onderscheiden we twee gebieden: de 

Oosterpark-/Transvaalbuurt (1) en de Dapperbuurt/ 

Polderweggebied (2). 

Voor de Transvaalbuurt (A) heeft Stadgenoot samen met 

Ymere, Eigen Haard en Rochdale een bijdrage geleverd 

aan het plan van aanpak voor de Vogelaarwijken. In de 

aanpak hebben wij vooral de nadruk gelegd op de be- 

strijding van woonoverlast door de druk vanuit drugs-

panden terug te dringen.

 

Stadgenoot verbetert
In samenspraak met bewoners heeft Stadgenoot in 

Oosterpark twee portiekentrees verbeterd. In december 

2008 is begonnen met werkzaamheden om vijf portie-

kentrees naar voren te plaatsen, om overlast van hang- 

jongeren tegen te gaan. Verder hebben we in de Ooster- 

parkbuurt de ‘bouwschutting’ achter de Vrolikstraat 

vervangen door een prachtige metalen schutting. 

Hiermee is de vernieuwing in dit deel van de buurt  

(3e Oosterparkstraat/Beukenplein) afgerond. 

Stadgenoot ondersteunt
In de Transvaalbuurt organiseerde Stadgenoot met 

bewoners van de Majubastraat gesprekken over de 

leefregels op de trap. Hiervoor werden de entrees van 

de portieken tijdelijk aangekleed met een tapijt, 

sfeerverlichting en lekkere hapjes. De strategie werkte. 

Veel bewoners praatten voor het eerst met elkaar over 

de leefregels op hun trap. 

In Oosterpark (B) realiseerde Stadgenoot al in 2007 

samen met welzijnsstichting Dynamo een woonkamer 

 

1 2 totaal

Totaal aantal woningen Stadgenoot 2.436 0 2.436

- woningen sociaal 2.311 0 2.311
- woningen vrije sector 72 0 72
- studenteneenheden 0 0 0
- woonzorgeenheden 53 0 0
Aantal bedrijfsruimten 118 0 118
Aantal parkeerplaatsen 0 0 0
Opgeleverde nieuwbouw in 2008 0 0 0
Verkocht in 2008 14 0 14
Aangekocht in 2008 1 0 1
Gesloopt in 2008 0 0 0
Aantal mutaties 122 0 122
Mutatiegraad woningen in % 5,2 0

voor hangjongeren. Als tegenprestatie moeten de 

jongeren een aantal activiteiten in de buurt organise-

ren. Dit jaar organiseerden zij een feest op het 

Iepenplein en hebben zij een aantal portieken 

schoongemaakt.

In het Polderweggebied (C) heeft Stadgenoot een grond- 

positie. In 2009 zal onderzocht worden welke mogelijk-

heden Stadgenoot heeft om hier nieuwbouw te 

realiseren. 

Samen met de Volksbond en het RC Maagdenhuis ont- 

wikkelt Stadgenoot een centrum voor zwerfjongeren in 

het Polderweggebied. Dit is het resultaat van een 

jarenlange samenwerking met deze partijen.

1 Oosterpark-/Transvaalbuurt

2 Dapperbuurt/ Polderweggebied

1
2

A

B

C
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1 2 3 totaal

Totaal aantal woningen Stadgenoot 538 0 423 961

- woningen sociaal 459 0 423 882
- woningen vrije sector 0 0 0 0
- studenteneenheden 0 0 0 0
- woonzorgeenheden 8 0 0 0
Aantal bedrijfsruimten 79 0 13 92
Aantal parkeerplaatsen 16 0 0 16
Opgeleverde nieuwbouw in 2008 0 0 0 0
Verkocht in 2008 1 0 11 12
Aangekocht in 2008 0 0 0 0
Gesloopt in 2008 0 0 0 0
Aantal mutaties 29 0 1 30
Mutatiegraad woningen in % 6,3 0 0,2

6.11 Stadgenoot in Watergraafsmeer
In deze buurt onderscheiden we drie gebieden: de 

Amstelstationbuurt (1), Middenmeer (2) en Betondorp 

(3).

In de Amstelstationbuurt (A) heeft Stadgenoot zich 

ingezet voor een discussie over de samenhang van een 

aantal lopende planprocessen. Voorbeelden hiervan zijn 

het Eenhoorngebied, de Parooldriehoek, Amstelstation 

en omgeving en de Van der Kunbuurt. Er ligt voor het 

stadsdeel een grote verdichtingsopgave. Wij denken dat 

dit een van de redenen was om het projectbureau 

Wibaut aan de Amstel in te stellen. Dit project is een 

samenwerkingsverband van het stadsdeel Oost-

Watergraafsmeer en centrale stad om de belangrijkste 

zuid-oostentree van de stad in relatie tot de 

Wibautstraat integraler aan te pakken. Wij hopen dat dit 

project de komende jaren zijn vruchten gaat afwerpen.

Stadgenoot bouwt
In Middenmeer (B) bouwde Stadgenoot mee aan het 

Sciencepark met 721 studentenheden. Daarvan kwam 

25 procent voor rekening van Stadgenoot. Verder 

realiseerden we een kinderdagverblijf van 707 m2 en  

78 parkeerplaatsen huur (ook voor 25 procent van 

Stadgenoot). Op 31 december 2008 hebben we ons 

aandeel overgedragen aan DUWO. 

Stadgenoot ondersteunt
Samen met Amarantis onderzoeken we hoe we de 

scholen in de Parooldriehoek (C) kunnen huisvesten. 

Onze samenwerking gaat echter verder: we streven 

ernaar om in samenwerking met meerdere partijen (in 

de combinatie wonen-leren-werken-zorgen-ontspannen) 

kleinschalige voorzieningen in de wijk te realiseren. 

Stadgenoot ondersteunt
Johan Cruijff groeide er op, net als Gerard Reve. Betondorp 

(D) is een bijzondere buurt in Oost-Watergraafsmeer uit 

de jaren twintig. Veel bewoners wonen er al decennia. 

De gemiddelde leeftijd is er dan ook hoog. Omdat het er 
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prettig wonen is, willen ouderen hier zo lang mogelijk 

blijven wonen. Stadgenoot maakt dit samen met het 

stadsdeel, zorginstellingen en de andere corporaties in 

het gebied mogelijk. Betondorp is namelijk een van de 

gebieden waar Stadgenoot zich actief inzet om een 

woonservicewijk te realiseren. Een woonservicewijk is 

een normale buurt voor iedereen, waar een verhoogd 

zorg- en welzijnsniveau aanwezig is en waar bewoners 

ondanks een grotere zorgvraag, zelfstandig kunnen 

blijven wonen. De woningen zijn vaak moeilijk aan te 

passen. Daarom zoeken we het hier vooral in het ver- 

beteren van de synergie in dienstverlening.

Afgelopen jaar is een enquête gehouden onder 2.000 

bewoners in Betondorp om hun wensen en behoeften in 

kaart te brengen. Hieruit bleek dat een deel van de be- 

woners behoefte heeft aan iemand die de tuin bijhoudt 

of kleine klusjes in huis doet. Ook kleine woningaanpas-

singen en zorg aan huis stonden op het wensenlijstje. 

Met een nieuwsbrief hebben we de bewoners geïnfor-

meerd over de uitkomsten van de enquête. Bewoners 

kunnen nu al terecht in het Brinkhuis voor informatie 

over de woonservicewijk, maar ook voor allerlei sociaal-

culturele activiteiten, een kopje koffie en het lezen van de 

krant. In 2009 werken we de verschillende projecten 

verder uit. We gaan samenwerken met de andere 

corporaties in Betondorp om een huismeester-plus in te 

zetten. Daarnaast willen de samenwerkingspartners een 

vorm van Alarmering Plus, een uitgebreid alarmerings-

systeem, en zorg op afroep introduceren. Uit onze proef 

in Osdorp is namelijk gebleken dat Alarmering Plus de 

veiligheid en het comfort verbetert. Samenwerking 

tussen de zorgpartijen die actief zijn in Betondorp is 

hierbij van groot belang. Het is in een woonservicewijk 

goed en leerzaam om met elkaar samen te werken, af te 

stemmen en over de grenzen van je eigen organisatie 

heen te kijken. Op deze manier kunnen we de bewoners 

veel meer maatwerk bieden.

1 Amstelstationbuurt

2 Middenmeer 

3 Betondorp 

2

3

1A

C

B

D
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6.12 Stadgenoot in Zeeburg
Stadgenoot bouwt
In deze buurt onderscheiden we drie gebieden: de 

Indische Buurt (1), het Oostelijk Havengebied (2) en 

Zeeburgereiland (3).

In 2008 heeft de Amsterdamse Compagnie, dochteron-

derneming van Stadgenoot, haar eerste nieuwbouwpro-

ject opgeleverd: PanamaPaar (A). Dit project bestaat uit 

twee bedrijfsverzamelgebouwen die ieder op een hoek 

van de Panamalaan en het Zeeburgerpad staan. De 

bedrijfsverzamelgebouwen bieden onderdak aan in 

totaal ongeveer tachtig voornamelijk startende bedrijf-

jes. De bedrijfsruimten hebben een gemiddelde opper-

vlakte van circa 45 m². De Amsterdamse Compagnie 

verhuurt deze per maand. Deze overzichtelijke huurperi-

ode geeft de startende huurder maximale vrijheid in het 

ondernemen. Bij oplevering van de bedrijfsverzamelge-

bouwen waren alle units verhuurd.

Stadgenoot verbetert
In de loop van 2006 heeft Stadgenoot de voorbereidin-

gen van verbetering van het Barcelonaplein (B) opge-

pakt. In eerste instantie was de insteek het herstellen 

en vervangen van de dakbedekking inclusief de daarbij 

behorende bouwkundige werkzaamheden. Omdat al 

snel duidelijk werd dat de bouwkundige werkzaamhe-

den de overhand zouden nemen, zijn de voorbereidin-

gen eind 2006 opgeschort. In overleg met de betrokken 

partijen is er een bouwteam samengesteld en een plan 

van aanpak gemaakt. Inmiddels zijn de werkzaamheden 

(totale omvang € 4,5 miljoen) halverwege en verlopen 

ze volgens planning.

Stadgenoot ondersteunt
Stadgenoot werkte in 2008 samen met voetbalvereni-

ging Zeeburgia (C) aan een geïntegreerd plan voor 

wonen, leren en sporten op RI-Oost op het 

Zeeburgereiland. Deze samenwerking is in 2008 beëin-

digd, omdat het projectbureau IJburg onze voorstellen 

niet steunt.

 

1 2 3 totaal

Totaal aantal woningen Stadgenoot 78 338 0 416

- woningen sociaal 78 331 0 409
- woningen vrije sector 0 7 0 7
- studenteneenheden 0 0 0 0
- woonzorgeenheden 0 0 0 0
Aantal bedrijfsruimten 0 65 0 65
Aantal parkeerplaatsen 0 193 0 193
Opgeleverde nieuwbouw in 2008 0 0 0 0
Verkocht in 2008 0 7 0 7
Aangekocht in 2008 0 0 0 0
Gesloopt in 2008 0 0 0 0
Aantal mutaties 6 6 0 12
Mutatiegraad woningen in % 7,7 7,7 0

1 Indische Buurt

2 Oostelijk Havengebied 

3 Zeeburgereiland 

3

2

1

C

B

A
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6.13 Stadgenoot op IJburg
Op 12 juni 2007 ondertekenden stadsdeel Zeeburg, 

zorgverleners en corporaties – zo ook Stadgenoot - op 

IJburg het convenant ‘IJburg: Wijk zonder scheidslijnen’. 

Wijk zonder scheidslijnen zorgt dat partijen samen een 

wijk bouwen waarin álle bewoners, ongeacht welke 

beperking, goed en plezierig door elkaar wonen. Deze 

visie past goed bij Stadgenoot: een wijk voor iedereen, 

waarbij door samenwerking en het spikkelen (willekeu-

rig spreiden) van bewoners en voorzieningen voor elke 

Amsterdammer plek is in deze nieuwe wijk. In een echte 

Amsterdamse wijk ontstaat meer behoefte aan zorg voor 

elkaar en voor de omgeving. Daar doen we vanuit de 

coalitie steeds meer aan. De marktmeester is steeds 

bezig om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. 

IJburg wordt zo een echte stadswijk. In 2008 heeft de 

coalitie de samenwerking en de inzet van de markt-

meester geëvalueerd. We constateerden successen, 

maar ook veel kansen voor verbetering. Die werken we 

in 2009 verder uit. IJburg heeft enthousiaste bewoners 

die vol zitten met goede ideeën. Stadgenoot sponsorde 

het IJburgfestival en Mediacafé ’t IJ. 

Stadgenoot bouwt
IJburg fase 1, blok 7 (A) - In dit blok bouwden we   –
108 huurwoningen, 67 middeldure koopwoningen,  

16 dure koopwoningen, 535 m2 bedrijfsonroerend goed 

BVO, 81 parkeerplaatsen huur en 16 parkeerplaatsen 

koop. Het blok bevat ook de nieuwe accommodatie 

van Mentrum/Jellinek met 24 wooneenheden voor 

ex-psychiatrisch patiënten. Uit het blok zijn 12 

woningen met 12 parkeerplaatsen uitgenomen  

door Vesteda.

IJburg blok 41 (B)- Hier bouwden we 26 sociale huur-  –
woningen, 15 woningen Stedenfonds, 63 middeldure 

koopwoningen (AMH), 1.020 m2 bedrijfsonroerend 

goed BvO, 29 parkeerplaatsen huur en 15 parkeer-

plaatsen. De woningen en parkeerplaatsen zijn over- 

gedragen aan het Stedenfonds.

Solids Haveneiland-West (C), blok 1 - Aan de  –
IJburglaan realiseren we ongeveer 10.000 m2 vrij te 

bestemmen huurruimte indeelbaar in Solids vanaf  

90 m2. De bouw is gestart in 2007, de oplevering 

vindt medio 2010 plaats.

Totaal aantal woningen Stadgenoot 212

- woningen sociaal 207
- woningen vrije sector 5
- studenteneenheden 0
- woonzorgeenheden 0
Aantal bedrijfsruimten 15
Aantal parkeerplaatsen 144
Opgeleverde nieuwbouw in 2008 108
Verkocht in 2008 2
Aangekocht in 2008 1
Gesloopt in 2008 0
Aantal mutaties 1
Mutatiegraad woningen in % 0,51 IJburg

1

A

C

D

B
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Het ontwerp van de Oostenrijkse architect Dietmar 

Eberle combineert een klassieke uitstraling met een 

boog die de verschillende gebouwdelen verbindt. Het 

flexibele casco maakt diverse vloerindelingen met 

wisselende vloermaten van 360 tot 480 m2 mogelijk. De 

entrees zijn royaal en uitnodigend van opzet. De galerij 

vormt een subtiele overgang tussen de openbare ruimte 

en de privéruimte van de huurders.

De start van de bouw van de eerste Solid op IJburg werd 

op 9 december 2008 gevierd met een feest voor het 

totale personeel van Stadgenoot. Tijdens het feest ont- 

hulden Gerard Anderiesen en Frank Bijdendijk een 

spectaculair bouwbord. Hierop is niet alleen de artist 

impression van het gebouw te zien, maar ook een 

led-scherm van drie bij drie meter. Dit digitale bouwbord 

is een primeur in Nederland en laat in 3D de ongekende 

mogelijkheden van wonen en werken binnen de Solids 

zien. In totaal wordt op IJburg 40.000 m³ Solids 

gebouwd.

Blok 128 (D)
Blok 128. In 2008 is de planvorming van blok 128 samen 

met de aspirant bewoners uit Geuzenveld uitgewerkt tot 

definitief ontwerp. Om te komen tot een geaccepteerd 

plan dat aan het SPvE voldeed is besloten te kiezen voor 

een ontsluiting die deels via korte galerijen verloopt en 

ook een aantal portieken met liften. Het ontwerpen van 

een technisch verantwoorde en ook nog fraaie gevel 

heeft op de valreep het meest moeite gekost. De start 

bouw is nu voorzien in 2009.

Stadgenoot ondersteunt
De huismeesters van de corporaties op IJburg zijn in 

2008 één kantoor gaan delen en verdeelden IJburg in 

vier gebieden. De huismeesters zijn er nu voor de 

bewoners en niet gekoppeld aan complexen.

Op IJburg hebben bewoners van het autovrije 

Aart Kleinhof gesproken met bewoners van de Julius 

Pergerstraat over de overlast die de kinderen van 

laatstgenoemde straat veroorzaken in hun straat.  

Voor velen was dit de eerste kennismaking met elkaar 

als buren. Hoewel de aanleiding minder prettig was,  

is positief dat bewoners met elkaar kennismaken.
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6.14 Stadgenoot in de Vogelbuurt en omgeving
In deze buurt onderscheiden we drie gebieden:  

de Volewijck (1), de Vogelbuurt (2), en de 

Nieuwendammerdijk (3). 

Stadgenoot heeft in 2008 drie kerken en een pastorie 

aangekocht, waarvan één kerk in dit gebied. De parochie 

blijft de monumentale Augustinuskerk gebruiken voor 

bijzondere kerkdiensten. De pastorie wordt nog 

bewoond.

De Vogelbuurt (A) is een van de Vogelaarwijken. In 2008 

hebben het stadsdeel Noord en de betrokken corpora-

ties een vooronderzoek gehouden naar de kansen voor 

de Vogelbuurt. Dit heeft geresulteerd in een intentie-

overeenkomst tussen het stadsdeel en de corporaties.  

In de overeenkomst is afgesproken om een gezamenlijke 

toekomstvisie en aanpak op te stellen voor deze buurt. 

Stadgenoot heeft zich voorgenomen om vooruitlopend 

hierop een integrale visie te formuleren op ons bezit, de 

kansen en de bedreigingen.

1 2 3 totaal

Totaal aantal woningen Stadgenoot 79 426 3 508

- woningen sociaal 79 421 3 503
- woningen vrije sector 0 5 0 5
- studenteneenheden 0 0 0 0
- woonzorgeenheden 0 0 0 0
Aantal bedrijfsruimten 4 5 0 9
Aantal parkeerplaatsen 0 0 0 0
Opgeleverde nieuwbouw in 2008 0 0 0 0
Verkocht in 2008 0 0 0 0
Aangekocht in 2008 0 0 3 3
Gesloopt in 2008 0 0 0 0
Aantal mutaties 6 30 0 36
Mutatiegraad woningen in % 7,6 7,0 0

1 Volewijck

2 Vogelbuurt

3 Nieuwendammerdijk

3
1

2 A
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6.15 Stadgenoot in Tuindorp Oostzaan en de Banne 
In deze buurt onderscheiden we twee gebieden: 
Tuindorp Oostzaan (1) en de Banne (2).

In Tuindorp Oostzaan (A) is één kerk aangekocht. Deze 

kerk (de Sacramentskerk) wordt gebruikt door de actieve 

en enthousiaste buurtvereniging Hop Sing voor activi-

teiten zoals dansen en kaarten. Ondertussen doen 

Stadgenoot en het stadsdeel een haalbaarheidsonder-

zoek naar de mogelijkheden om de kerk te behouden. 

 

1 2 totaal

Totaal aantal woningen Stadgenoot 638 959 1597

- woningen sociaal 605 950 1555
- woningen vrije sector 33 9 42
- studenteneenheden 0 0 0
- woonzorgeenheden 0 7 0
Aantal bedrijfsruimten 7 0 7
Aantal parkeerplaatsen 19 79 98
Opgeleverde nieuwbouw in 2008 0 0 0
Verkocht in 2008 17 23 40
Aangekocht in 2008 0 0 0
Gesloopt in 2008 0 0 0
Aantal mutaties 16 38 54
Mutatiegraad woningen in % 2,5 4,0

1 Tuindorp Oostzaan

2 Banne

Stadgenoot verbetert
Eind 2006 heeft de toenmalige AWV-directie besloten 

het complex 1.098 Overslaghof (B) in het verkoopaan-

bod op te nemen. Om het complex geschikt te maken 

voor verkoop, hebben we besloten het planmatig 

onderhoud eerder dan gepland uit te voeren en enkele 

bouwkundige aanpassingen aan het complex door te 

voeren.  

Zo hebben we het complex esthetisch op een hoger 

niveau gebracht en sociale problemen (die er toen 

waren) opgelost. Het afgelopen jaar zijn de werkzaam-

heden opgeleverd. De investeringen voor dit project 

waren ongeveer € 2 miljoen.

2

1

B

A
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6.16 Stadgenoot in Nieuwendam-Noord
Stedelijke vernieuwing
In de vernieuwingsbuurt Nieuwendam-Noord werkt 

Stadgenoot nauw samen met andere corporaties en de 

bewoners om tijdens en na de vernieuwing een zo 

prettig mogelijk woon- en leefklimaat te creëren. De 

communicatie en activiteiten zijn daarom gericht op 

zowel het hier en nu als op de toekomst. Informatie over 

de vernieuwing gaat hand in hand met het binden van 

bewoners aan elkaar en aan de buurt.

De Vianneybuurt (A)
De vernieuwing van de Vianneybuurt is in 2008 weer op 

stoom gekomen. Hier werkt Stadgenoot samen met 

Rochdale aan een stedenbouwkundig plan. We selec-

teerden het stedenbouwkundig bureau Rochdale onder 

andere op hun ervaring met bewonersinbreng. De 

bewoners werden dan ook geconsulteerd door met de 

‘burenbus’ door de buurt te gaan en bij een kopje koffie 

of thee te praten over de huidige buurt en de wensen 

voor de toekomst. Tegelijkertijd zijn ook gesprekken 

gestart met zorgaanbieders om te kijken hoe we van 

Nieuwendam-Noord een woonwijk kunnen maken voor 

iedereen, dus ook voor mensen die bijzondere zorg en 

aandacht nodig hebben. Hierbij houden we rekening 

met een wederzijdse versterking van de buurt: wat 

betekenen de zorgaanbieder en zijn cliënten voor 

Nieuwendam-Noord en wat biedt Nieuwendam-Noord in 

de toekomst voor deze bewoners?

Stadgenoot geeft periodiek een nieuwskrant uit, waarin 

we nieuws opnemen over de herstructurering, beheer-

activiteiten, bewonersinitiatieven en interessante 

informatie over het gebied. De krant is in 2008 twee 

keer verschenen. Ook is er een speciale website over de 

Vianneybuurt. Met de commissies van complexen 54 en 

56 hebben we in 2008 overlegd over reguliere kwesties 

als onderhoud van gebouwen en beheer van de buiten-

ruimte, over de sloop en nieuwbouw (planning, steden-

bouwkundige invulling van het gebied). 

 

Totaal aantal woningen Stadgenoot 1.520

- woningen sociaal 1.500
- woningen vrije sector 20
- studenteneenheden 0
- woonzorgeenheden 0
Aantal bedrijfsruimten 35
Aantal parkeerplaatsen 90
Opgeleverde nieuwbouw in 2008 0
Verkocht in 2008 36
Aangekocht in 2008 0
Gesloopt in 2008 0
Aantal mutaties 167
Mutatiegraad woningen in % 11,0

1 Nieuwendam-Noord

1

C
B

A

D
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In de Vianneybuurt zijn in 2008 verschillende initiatie-

ven ontplooid:

Denktankbijeenkomsten –  met betrokken bewoners: 

met de ideeën hieruit zijn een kerstfeest en activitei-

ten voor jongeren van 10 tot 16 jaar georganiseerd.

Portiekschilderen (Bewoners aan het Stuur): –  in 2008 

zijn tien portieken opgefleurd met schilderijen van 

voornamelijk kinderen. Een kunstenares stond de 

enthousiaste kinderen bij. Met de Vianney Kunstroute 

en het door Stadgenoot uitgegeven boekje 

Portiekschilderen in de Vianneybuurt werden de 

jonge kunstenaars en hun schilderijen onder ieders 

aandacht gebracht. 

Sense More-festival: –  dit geslaagde festival vond 

plaats in augustus 2008 en werd georganiseerd door 

een jonge, talentvolle en enthousiaste bewoner van 

de Vianneybuurt.

Herinrichten van de tuinen:  – in de Oosterendstraat en 

Westerduinenstraat heeft Stadgenoot de tuinen 

opnieuw ingericht om voor bewoners een prettige en 

gezellige ontmoetingsplek te creëren. De tuinen 

werden feestelijk geopend en in gebruik gegeven. 

Vianneycentrum: –  dit centrum is tot aan de sloop in 

gebruik gegeven aan het vrouwenondernemersate-

lier. Het ondernemersatelier is bedoeld voor ambiti-

euze vrouwen die hun eigen bedrijfje willen opzetten. 

Ze kunnen oefenen in het Vianneycentrum. 

De Kubus (B)
De sloop van de Kubus, die in 2009 zal plaatsvinden, 

maakt deel uit van de vernieuwing van Nieuwendam-

Noord. De woningen worden tot aan de sloop verhuurd 

aan studenten en worden beheerd door DUWO.

Stadgenoot verbetert
In het complex aan de Egmondenstraat (C) heeft 

Stadgenoot extra herstelonderhoud uitgevoerd. Dode 

bomen zijn verwijderd, de beplanting is hersteld en 

langs een lange, blinde gevel is een bak met gevelbe-

planting geplaatst om overlast van voetballen tegen te 

gaan. De houten voetbaldoeltjes zijn vervangen door 

zogenoemde minidoeltjes. Ook de ballenvanger heeft 

plaatsgemaakt voor een staafmat voetbalkooi en het 

voetbalveldje is voorzien van een nieuwe grasmat.

Stadgenoot ondersteunt
Stadgenoot zit samen met het stadsdeel, Ymere en de 

winkeliersvereniging in de werkgroep Veiligheid 

Waterlandplein (B). Om verloedering en onveiligheid 

tegen te gaan, betalen we gezamenlijk een beveiligings-

bedrijf voor dagelijks toezicht op de gebouwen en 

buitenruimte van het Waterlandplein. 

Kerken (D)
In het gebied is één kerk aangekocht. In Nieuwendam-

Noord is de kerk in gebruik gegeven aan een aantal 

ambitieuze dames die een ondernemersatelier willen 

starten. Hier krijgen vrouwen de kans om van hun 

hobby hun beroep te maken.
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6.17 Stadgenoot in Buikslotermeer
Het Nieuwe Schouw
Het verzorgingshuis Het Schouw is functioneel verouderd 

en wordt gesloopt. De nieuwbouw van Het Schouw is in 

een Onder-de-Pannen-project met 250 huur- en koopwo-

ningen. Het Nieuwe Schouw (A), ook wel Buitenhart 

genaamd, bestaat uit vier appartementsgebouwen. Op 24 

september 2008 is de eerste paal geslagen van Blok 

Omber, dat als tweede gebouw wordt opgeleverd in 2010. 

De overige appartementgebouwen zijn: Emerald, Kobalt 

en Saffraan. Alle koopwoningen zijn verkocht.  In de 

nieuwbouw is ook plaats voor bewoners van het ‘oude’ 

Schouw, onder andere in de wibo’s, groepswoningen voor 

dementerenden, zorgappartementen (verzorgingshuis-

plaatsen). Het complex heeft een aantal voorzieningen 

voor de bewoners en de buurt zoals ruimte voor dagver-

zorging, een groepspraktijk voor medische en paramedi-

sche zorg, een café-restaurant en een ontmoetingsruimte. 

Het Nieuwe Schouw is onderdeel van een woonservice-

wijk. Stadgenoot en de OsiraGroep zijn de initiatief- 

nemers.  In de loop van 2009 zullen de eerste bewoners 

naar een nieuwe woning verhuizen. Het Onder-de-Pannen-

concept wordt dan een feit en de huidige cliënten van 

OsiraGroep zullen dan als nieuwe kopers onder de pannen 

zijn. Het woonconcept Onder de Pannen staat voor 

veilige, mooie en comfortabele woningen voor iedereen: 

jong en oud, fit en minder fit, gehandicapt of niet. Dit 

bijzondere woonconcept biedt extra aandacht aan de 

zorgverlening en welzijn; deuren en gangen zijn extra 

breed, badkamers zijn rolstoeltoegankelijk, er is een 

alarmmelding, een gemeenschappelijke ontmoetings-

ruimte, bibliotheek, winkel, theaterzaal, etc. Iedereen kan 

deze diensten gebruiken, ook buurtbewoners. 

CAN-gebied (B)
In het CAN-gebied leverde Stadgenoot in 2008 het 

allereerste woningbouwproject op: Elzenhof. Dit 

project werd positief ontvangen in het Parool. Naast de 

imponerende werkzaamheden voor de Noord-Zuidlijn, 

verschenen typische Waterland-huisjes in een verder 

nog kaal gebied. De andere partners hebben last van 

tegenvallende verkopen, waardoor de realisatie van 

het gebied vertraagt. Stadgenoot is ondertussen bezig 

met een tweede koopproject (fase 5) en een gemengd 

project (fase 3, de Zuidkavel). De ontwikkeling hiervan 

vindt plaats door Kristal.

In 2008 vierden we het tienjarig bestaan van de 

Wasknijper, een complex met ouderenwoningen in het 

CAN-gebied. Dit was een traditioneel Hollands feest met 

zingen, broodjes beenham, bitterballen en een 

accordeonist.

Stadgenoot verbetert
In het complex Mariëndaal (C) is een extra schilderbeurt 

uitgevoerd in de boxgangen. Dit gebeurde als onderdeel 

van het project Schoon/heel/veilig.

 

Totaal aantal woningen Stadgenoot 875

- woningen sociaal 637
- woningen vrije sector 11
- studenteneenheden 0
- woonzorgeenheden 227
Aantal bedrijfsruimten 17
Aantal parkeerplaatsen 259
Opgeleverde nieuwbouw in 2008 0
Verkocht in 2008 16
Aangekocht in 2008 0
Gesloopt in 2008 0
Aantal mutaties 37
Mutatiegraad woningen in % 5,7

1 Buiksloot

1

B

C

A
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6.18 Stadgenoot in Slotermeer
Stadgenoot bouwt
Stadgenoot is betrokken bij het opstellen van vernieu-

wingsplannen voor de Couperusbuurt (A) en de Haven 

Sloterplas (B). In 2008 hebben we op verschillende 

momenten samengewerkt met bewoners en andere 

betrokkenen. Prettig wonen en leven, zowel nu als in de 

toekomst, staat centraal. In 2009 ronden we de vernieu-

wingsplannen af. Stadgenoot vindt het bovendien 

belangrijk dat er een betere aansluiting komt met het 

centrum, bijvoorbeeld via de Jan Evertsenstraat.

De Sloterplas biedt – als middelpunt van de westelijke 

tuinsteden – veel kansen om de stad te versterken met 

recreatie en andere functies. Om hieraan bij te dragen 

hebben Stadgenoot en Far West meegedaan aan de 

prijsvraag De Waterkant (C), een nieuwe horecalocatie 

aan de Sloterplas. Ons winnende idee, het buurtplein de 

Vuurkorf, gaan we uitvoeren.

Stadgenoot ondersteunt
In Slotermeer ondersteunt Stadgenoot de organisatie 

Inkr8 met geld en een ruimte aan het Adriaan van 

Oordthof (D). Inkr8 werkt aan de totstandkoming van 

een breed netwerk van buurtkrachten in Slotermeer. 

Samen met Inkr8 organiseerden we in juni een groot 

buurtfeest aan de oevers van de Sloterplas. Dit bruisen-

de feest trok vooral veel jongeren. 

In stadsdeel Geuzenveld zijn nadere afspraken gemaakt 

om specifiek voor buurt 1 in Slotermeer een Mantel-

convenant Aanpak Overlast af te sluiten. De convenant-

partners zijn stadsdeel Geuzenveld, politie, Stadgenoot 

en Eigen Haard. Doel van het convenant is de aanpak 

van overlast in de openbare ruimte en de overlast die 

personen vanuit woningen veroorzaken binnen het 

stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer. Het gaat hier in 

eerste aanleg niet om gevallen die onder de verantwoor-

delijkheid van het Meldpunt Zorg en Overlast vallen.

 

Totaal aantal woningen Stadgenoot 1.264

- woningen sociaal 1.263
- woningen vrije sector 1
- studenteneenheden 0
- woonzorgeenheden 0
Aantal bedrijfsruimten 52
Aantal parkeerplaatsen 34
Opgeleverde nieuwbouw in 2008 0
Verkocht in 2008 0
Aangekocht in 2008 0
Gesloopt in 2008 0
Aantal mutaties 76
Mutatiegraad woningen in % 6,0

1 Slotermeer

1

D

C

B

A
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6.19 Stadgenoot in Geuzenveld en de Eendracht
Stedelijke vernieuwing
In deze buurt onderscheiden we twee gebieden:

Geuzeveld (1) en de Eendracht/Spieringhorn (2).

Geuzenveld is een van de veertig Vogelaarwijken. 

Stadgenoot is intensief betrokken bij de vernieuwing 

van Geuzenveld-Zuid. Samen met het stadsdeel willen 

we een wijk realiseren met grotere sociale huurwonin-

gen, minder flats (portiek-etagewoningen), meer 

eengezinswoningen, meer koopwoningen en duurdere 

huurwoningen, verbeterde voorzieningen en meer 

groen en ruimte. 

Dudokbuurt (A)
De Dudokbuurt is in verandering. In de Dudokhaken is de 

herhuisvesting van bewoners in volle gang en ook de 

renovatie van de eerste woningen is begonnen. De bouw 

van zestien eengezinswoningen in Cuypershof is eind 2008 

feestelijk gestart onder aanwezigheid van de elf huishou-

dens die uit de Dudokhaken naar Cuypershof verhuizen. 

Deze bewoners zijn betrokken geweest bij het ontwerp. 

Andere bewoners doen mee aan ‘van Parkstad naar 

Waterstad’ waar ze hebben kunnen meedenken over het 

ontwerp van woningen op Steigereiland, waar ze ook 

naartoe zullen verhuizen. Daarnaast is het uitwerkings-

plan voor de Dudokbuurt in voorbereiding. Samen met 

een klankbordgroep van bewoners, ondernemers en 

andere betrokkenen is in een aantal bijeenkomsten en een 

excursie nagedacht over de nieuwe stedenbouwkundige 

structuur van de buurt. Het stadsdeel en Stadgenoot gaan 

het winnende ontwerp Paden en plantsoenen dat de 

bewoners het meeste aansprak, verder uitwerken. Om de 

leefbaarheid ook tijdens de vernieuwing op peil te houden 

is Wijkidee opgericht. Daarin werken bewoners samen 

met Stadgenoot en het stadsdeel om de buurt veilig en 

schoon te houden. Op het Lambertus Zijlplein was er het 

voorjaarsfeest, we deden een fotografieproject met 

bewoners van de Dudokhaken, een bomenrecycleproject 

met kinderen van de Goeman Borgesiusschool en een 

audiotour door Geuzenveld.  

Eendrachtsparkbuurt
De Eendrachtsparkbuurt heeft de afgelopen jaren een 

nieuwe verschijningsvorm gekregen met een groot aantal 

nieuwe woningen en Parkrand als bijzondere markering. 

Voor een klein deel van de oude buurt bereiden we een 

nieuw ontwerp voor en herhuisvesten we de laatste 

bewoners. Er zijn al verschillende projecten in uitvoering:

In december 2008 startte het nieuwbouwproject  –
Cuypershof in Geuzenveld-Zuid. Bijzonder aan dit 

nieuwbouwproject is dat de toekomstige huurders in 

een aantal workshops hebben meegepraat over het 

ontwerp van de woningen en de buitenruimte, en over 

de manier waarop ze als buren willen samenleven. 

Stadgenoot bouwt in Geuzenveld-Zuid zestien een- –
gezinswoningen op de voormalige groenstrook op de 

hoek van de Aalbersestraat en de Goeman 

Borgesiusstraat. De projectleider is Delta Forte. Het 

project Cuypershof bevat vijf koopwoningen en elf 

sociale huurwoningen. Deze woningen zijn bestemd 

voor huurders die vanwege de renovatie de naast het 

project gelegen Dudokhaken verlaten.

Stadgenoot heeft de bewoners laten meedenken in de 

ontwikkeling van het project om er zo voor te zorgen dat 

de bewoners zich betrokken voelen bij de nieuwbouw, 

elkaar leren kennen en op een prettige manier als buren 

kunnen samenleven. 

Verhuurbaarheid Parkrandgebouw (B)
Verder hebben wij bijzondere aandacht besteed aan 

het verstevigen van de marktpositie van het gebouw 

Parkrand (Geuzenveld). Daarbij hebben we veel 

energie gestoken in het verlagen van de mutatiegraad. 

Door extra inspanningen van Stadgenoot behoren 

opleverklachten inmiddels tot het verleden. Nu is de 

uitdaging om de nieuwe instromers voor een langere tijd 

aan ons te binden, zodat de mutatiegraad een normale 

hoogte aanneemt. Een mutatiegraad van rond de 10-12 

procent is marktconform voor een complex als Parkrand.

 

1 2 totaal

Totaal aantal woningen Stadgenoot 1.798 2 1.800

- woningen sociaal 1.628 2 1.630
- woningen vrije sector 47 0 47
- studenteneenheden 0 0 0
- woonzorgeenheden 123 0 0
Aantal bedrijfsruimten 96 0 96
Aantal parkeerplaatsen 176 0 176
Opgeleverde nieuwbouw in 2008 0 0 0
Verkocht in 2008 10 0 10
Aangekocht in 2008 0 0 0
Gesloopt in 2008 0 0 0
Aantal mutaties 152 0 152
Mutatiegraad woningen in % 9,1 0
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Blijfgroep
Met de Blijfgroep en Far West ondertekenden we op  

5 februari 2008 een convenant. Daarin hebben we afge- 

sproken dat Stadgenoot en Far West zich gaan inspan-

nen om gespreide opvang voor moeders en kinderen in 

Geuzenveld–Slotermeer te realiseren in de nieuwbouw 

die wij ontwikkelen.

Tuinen
Aan de Cort van den Lindekade (C) zijn we gestart met 

een groot project van tuinuitbreiding voor privétuinen 

van huurders en kopers. Ook zijn er nieuwe achterpaden 

aangelegd met diverse nieuwe beplantingstroken. We 

leveren de werkzaamheden in het voorjaar van 2009 op. 

Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van veel 

bewoners in vervulling.

Mozaïektegels Eendrachtsparkbuurt (D)
In de A. Cuyperflat hebben we verschillende portiekhuis-

kamers gehouden. Met enquêtes aan de deur hebben we 

geïnventariseerd wat de bewoners met hun flat willen. 

Hieruit kwam het mozaïekproject voort. We hebben met 

alle bewoners oud servies verzameld, dit in stukken ge- 

broken en van de scherven in een aantal workshops 

prachtige kunstwerken gemaakt. Onder leiding van 

keramiekkunstenaar Wil van Blokland hebben bewoners 

allemaal hun eigen kunstwerk gemaakt. Tijdens de 

officiële onthulling hadden de bewoonsters hapjes  

gemaakt met recepten uit alle windstreken. 

Herontwikkeling Eendrachtspark (D)
De herontwikkeling van het Eendrachtspark is opgeno-

men in de visie voor het gehele sportpark en de ‘Tuinen 

van West’. Dit is het groene gebied tussen de Westelijke 

Tuinsteden, de Ringvaart Haarlemmermeer en de 

Haarlemmerweg. De stadsdelen Geuzenveld-Slotermeer, 

Osdorp en de gemeente Amsterdam zullen dit gebied 

ontwikkelen tot een open en groen recreatiegebied: er 

worden verbindingen gezocht met onder andere onder-

wijs en welzijn. Stadgenoot is betrokken bij de heront-

wikkeling van het noordelijk deel van het Eendrachts- 

park en de ontwikkeling van een multifunctioneel 

sportcentrum. Hiervoor hebben we overeenkomsten 

gesloten met stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer en Idea 

BV. Samen met het stadsdeel en de gemeente 

Amsterdam zal het park worden ontwikkeld tot een 

toplocatie. 

Stadgenoot verbetert
In de woningen van het Cupidohof, Aalbersestraat en 

Leenhofstraat (E) is het binnenmilieu aangepakt.

1 Geuzenveld

1

C

D

A

E

B
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6.20 Stadgenoot in Osdorp
In deze buurt onderscheiden we drie gebieden:

Osdorp (1) en de Aker (2).

 

Stedelijke vernieuwing
Osdorp is een van de veertig Vogelaarwijken. Osdorp 

wordt vaak genoemd als het centrum van Nieuw West. 

Het voorzieningenniveau met onder andere het winkel-

centrum en theater wordt gewaardeerd. De stedelijke 

vernieuwing is hier het meest duidelijk zichtbaar. 

Stadgenoot heeft in Osdorp de afgelopen jaren een 

groot aantal nieuwbouw- en renovatieprojecten opgele-

verd, maar ook de komende jaren staan we hier nog 

voor een belangrijke opgave. 

Stadgenoot verwerft
Aan het Osdorpplein (A) heeft Stadgenoot 164 woningen 

aangekocht ter aanvulling van de portefeuille. 

Meer en oever
In samenwerking met Proper Stok realiseert Stadgenoot 

aan de rand van de Sloterplas een nieuw woongebied, 

Meer en Oever (B). In 2007 is voor Stadgenoot het 

Bastion opgeleverd en in 2008 zijn de eerste woningen 

door onze huurders bewoond in blok 1 (Nieuwe Wereld). 

Dat de buurt en de architectuur van dit gebied gewaar-

deerd worden, blijkt eruit dat de Schutterstoren in 2008 

de Amsterdamse Nieuwbouwprijs heeft gewonnen. 

Om samen te werken aan de leefbaarheid is er een 

denktank opgericht met huurders, kopers en de huis-

meester van Stadgenoot. 

Van het complex Abel Tasman zijn de eerste 13 wonin-

gen opgeleverd. In totaal komen er 73 sociale huur-

woningen, 10 vrijesectorwoningen; 1.560 m2 voor 

Amsta/Tabitha (huisvesting van 24 psychogeriatrische 

patiënten), 600m2 commerciële bedrijfsruimte en 102 

parkeerplaatsen huur. Daarnaast realiseren we er in 

samenwerking met Proper Stok 34 koopwoningen en  

 34 koop-parkeerplaatsen.

De woningen van het Hof van Osdorp (Zuidwest 

Kwadrant) zijn in 2008 opgeleverd. Dit betreft 101 

huurwoningen en 79 parkeerplaatsen.

De Calandtoren: in 2008 zijn vier woningen door 

Vesteda teruggeleverd aan Stadgenoot.

In 2008 was de uitvoering van Cadiz – eengezins- en 

beneden/bovenwoningen met parkeerplaatsen – in 

volle gang en is een deel opgeleverd. Het totale project 

bestaat uit 15 sociale huurwoningen, 54 koopwonin-

gen,12 parkeerplaatsen huur en 66 parkeerplaatsen 

koop. In 2008 zijn vijf huurwoningen opgeleverd.

Wildemanbuurt (C)
Voor de Wildemanbuurt wordt gewerkt aan een vernieu-

wingsplan. Hiervoor hebben we in 2008 een intensief 

participatietraject opgestart met bewoners en onderne-

mers in de buurt. 

Zuidwestkwadrant (D)
De vernieuwing in het Zuidwestkwadrant nadert zijn 

voltooiing. Stadgenoot heeft in 2008 Hartenlust I en II 

(23 koop eengezinswoningen, koop, garages inpandig) 

opgeleverd met een combinatie van eengezinswonin-

gen, appartementen en bedrijfsruimten. Het complex 

was in 2008 genomineerd voor de Zuiderkerksprijs.

Stadgenoot verbetert
Op initiatief van de bewonersgroep van de 

Ookmeerwegflat (E) is Stadgenoot in het najaar van 

2008 gestart met een haalbaarheidstudie voor zonne-

energie op het daken van de flat. 

Stadgenoot ondersteunt
In de Ookmeerflat (E) wordt het concept Verzorgd 

Wonen aangeboden in 12 woningen (24 uurszorg in 

bestaande huisvesting voor senioren). De bedoeling was 

om via een groeimodel 60 van de 180 woningen voor 

Verzorgd Wonen beschikbaar te stellen. Stichting ATA, 

OsiraGroep en Stadgenoot werken hierin samen. 

 

1 2 totaal

Totaal aantal woningen Stadgenoot 2.733 279 3.012

- woningen sociaal 2.439 274 2.713
- woningen vrije sector 294 5 299
- studenteneenheden 0 0 0
- woonzorgeenheden 0 0 0
Aantal bedrijfsruimten 52 4 56
Aantal parkeerplaatsen 492 37 529
Opgeleverde nieuwbouw in 2008 123 0 123
Verkocht in 2008 6 0 6
Aangekocht in 2008 164 0 164
Gesloopt in 2008 0 0 0
Aantal mutaties 151 3 154
Mutatiegraad woningen in % 5,5 1,1
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Alarmering Plus 
De pilot Alarmering Plus in Osdorp is succesvol afge-

rond. Samen met enkele samenwerkingspartners bieden 

we de bewoners een combinatie aan van alarmerings-

voorzieningen en alarmopvolging. 

Emmikhovenflat (F)
Voor de Emmikhovenflat zijn in 2008 afspraken gemaakt 

met OsiraGroep, die vanuit het steunpunt Wachter-

diensten aanbiedt aan bewoners. Hierover is overleg 

geweest met een bewonerspanel en men ziet de over- 

eenkomst positief tegemoet. 

Tuinen (C)
De tuinen in de Wildemanbuurt in Osdorp hebben een 

grote opknapbeurt ondergaan. Ze zijn veranderd van 

openbaar groen in twee mooie besloten tuinen.

Schoonste Straatwedstrijd (C)
In de Wildemanbuurt in Osdorp organiseerden wij in het 

voorjaar de ‘Schoonste Straatwedstrijd’. Alle straten 

werden uiteindelijk winnaar.

Kunstproject Dieren in en rond de Sloterplas (B)
Het project Dieren in en rond de Sloterplas richtte zich 

op kinderen uit Het Bastion, de Schutterstoren en 

Waterfort. De kinderen kregen informatie over de dieren 

die in en rond de plas leven, en mochten over dat thema 

zelf schilderijen maken.

Dag van de Dialoog 
In het kader van de Dag van de Dialoog organiseerde 

Stadgenoot op 4 november zogenoemde Dialoogtafels 

met buurtbewoners, winkeliers, politieagenten en 

politici op IJburg, Oud-Zuid, Banne-Noord en Osdorp. 

Jongerenplatform (D)
Stadgenoot continueerde in 2008 het project Jongeren-

platform in het Zuidwestkwadrant in Osdorp. Het doel 

van dit project is dat jongeren, andere bewoners, 

gehandicapten en ouderen elkaars leefwereld beter 

leren kennen. 

Mooiste straat van de Wildemanbuurt (C)
In de Wildemanbuurt in Osdorp organiseerde Stadgenoot 

de actie ‘Wie heeft de mooiste straat van de Wildeman-

buurt?’ Op een groot slotfeest in juni met eten, kick-

boksen en dansen kreeg de winnende straat een nieuwe 

speelplaats.

1 Osdorp

2 de Aker

1

2

D

C
E

F

B

A
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6.21 Stadgenoot in Overtoomse Veld e.o.
In deze buurt onderscheiden we drie gebieden:

Overtoomse Veld (1), de Westlandgracht (2) en  

de Sloter-/Riekerpolder (3).

Stadgenoot bouwt
In 2008 is Stadgenoot gestart met een nieuwbouw- 

project voor HVO-Querido aan de Poeldijkstraat (A). 

We bouwen huisvesting voor dak- en thuislozen, zowel 

een passantenverblijf als plaatsen voor een langduriger 

verblijf.

Stadgenoot verbetert
Stadgenoot beheert voor Far West complex 40 in de 

Jan Tooropstraat (B). De kwaliteit van de woningen is 

zeer matig en de uitstraling is saai en eentonig. In 

opdracht van Far West hebben we in 2008 192 woningen 

ver-beterd inclusief installaties, gevelkozijnen, enzo-

voort. Ook zijn we in 2008 gestart met een kwaliteits-

verbetering van de entrees en trappenhuizen. In 2009 

starten de werkzaamheden in de tweede fase en leveren 

we de eerste trappenhuizen op.

 

1 2 3 totaal

Totaal aantal woningen Stadgenoot 0 49 244 293

- woningen sociaal 0 49 237 286
- woningen vrije sector 0 0 7 7
- studenteneenheden 0 0 0 0
- woonzorgeenheden 0 0 0 0
Aantal bedrijfsruimten 0 1 0 1
Aantal parkeerplaatsen 0 4 0 4
Opgeleverde nieuwbouw in 2008 0 0 0 0
Verkocht in 2008 0 4 0 4
Aangekocht in 2008 0 0 0 0
Gesloopt in 2008 0 0 0 0
Aantal mutaties 0 0 5 5
Mutatiegraad woningen in % 0 0 2,0

1 Overtoomse Veld

2 Westlandgracht

3 Sloter-/Riekerpolder

1

2

3 A

B
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6.22 Stadgenoot in de Zuideramstel
In deze buurt onderscheiden we drie gebieden:

de Rivierenbuurt (10, de Zuidas (2) en Buitenveldert (3).

Stadgenoot participeert in twee consortia in Gershwin 

(A). In Royaal Zuid participeren wij asl Stadgenoot voor 

1/12 in de ontwikkeling van kavel 7, 8 , 9 en 10 en zijn 

we tot nu toe via Prospect Zuid-As bv samen met Eigen 

Haard (50%), Rochdale (25%) ook voor 25% de afnemer 

van het gebouw op kavel 8 uit deze ontwikkeling, waar- 

van de bouw op dit moment in uitvoering is.  Daarnaast 

is het DO van blok 7 the Miles Building afgerond en is de 

bouwaanvraag gedaan. Maar start bouw heeft in 2008 

nog niet plaatsgevonden, omdat  er nog geen onherroe-

pelijke bouwvergunning is. Voor blok 9 en 10 zijn de VO 

 

1 2 3 totaal

Totaal aantal woningen Stadgenoot 863 0 551 1414

- woningen sociaal 849 0 514 1363
- woningen vrije sector 14 0 37 51
- studenteneenheden 0 0 0 0
- woonzorgeenheden 0 0 0 0
Aantal bedrijfsruimten 53 0 14 67
Aantal parkeerplaatsen 4 0 106 110
Opgeleverde nieuwbouw in 2008 0 0 0 0
Verkocht in 2008 8 0 9 17
Aangekocht in 2008 24 0 35 59
Gesloopt in 2008 0 0 0 0
Aantal mutaties 26 0 17 43
Mutatiegraad woningen in % 3,0 0 3,1

’s afgerond en is verdere uitwerking vertraagd in af- 

wachting van zowel de marktomstandigheden als de 

moeizame planologische procedures.

In Complete Stad participeren wij samen met Ymere en 

ING Real Estate voor de kavels 12, 12, 13 en 14 in 

Gershwin. Hier is binnen het consortium besloten de 

ontwikkeling op aanhouden (hold) te zetten in afwach-

ting van betere marktomstandigheden en een door de 

gemeente nog af te ronden bestemmingsplanprocedure.

Stadgenoot bouwt
Samen met het stadsdeel, OsiraGroep en SPF beheer 

werken we aan een nieuw plan voor de herontwikkeling 

van het verpleeg- en revalidatiecentrum De Klencke (B). 

1 Rivierenbuurt

2 Zuidas

3 Buitenveldert

1

3

2

B

A
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6.23 Stadgenoot in Zuidoost
In deze buurt onderscheiden we twee gebieden:

de Venserpolder (1), Bijlmer en Gaasperdam (2).

Stadgenoot heeft geen bezit in die gebieden van 

Zuidoost die gerekend worden tot vernieuwingsgebied 

of Vogelaarwijk. 

Stadgenoot bouwt
Stadgenoot onderzoekt de mogelijkheid om een woon-

toren te realiseren in het Atlas-kantoorcomplex (A) in 

Amsterdam-Zuidoost.

De komende jaren willen we investeren in Holendrecht 

(B), zodat de wijk weer een lange tijd meekan. We 

maken plannen om de bestaande woningen op te 

knappen. Ook werken we samen met het stadsdeel aan 

een woonservicewijk. Inmiddels hebben we verzorgings-

huis De Drecht overgenomen van Rochdale en maken we 

plannen om dit huis te renoveren en een deel nieuw-

bouw toe te voegen. Hier komt een gezondheidscen-

trum met onder andere huisartsen, fysiotherapie en 

apotheek. Daarnaast komen er zorgwoningen en 

appartementenenten in allerlei categorieën.

Gooiseweg
Stadgenoot (AWV) heeft in 2007 samen met West 8 en 

Proper Stok een plan opgesteld voor de omgeving van 

de Gooiseweg (C). Het voorstel is om de gehele 

Gooiseweg te verlagen, vanaf het Prins Bernhardplein 

tot aan de Gaasperplas. De intentie is verdichting van de 

stad en versterking van de relatie tussen het centrum en 

Amsterdam-Zuidoost. Alleen verlaging van de weg is 

daarvoor echter niet voldoende, daarom is ook voorge-

steld om de maximumsnelheid te verlagen naar 50 

kilometer per uur en tramlijn 12 door te trekken naar de 

Gaasperplas. Op die manier kan een echte Amsterdamse 

stadsstraat ontstaan met op elke geëigende plek 

contextgevoelige woonmilieus. De gemeente heeft de 

studie in dank aanvaard en gaat een verkeerskundige 

toets uitvoeren. Het stuk ligt ter beoordeling bij het 

stadsdeel.

Living Tomorrow (D)
Tot en met 2008 was Living Tomorrow een vijf jaar 

durende tentoonstelling en ontmoetingsplaats voor 

innovatieve ondernemingen. Binnen Living Tomorrow 

werken veertig bedrijven samen, waaronder Stadgenoot 

en Rochdale. Deze samenwerking is medio 2008 

beëindigd.

Stadgenoot ondersteunt
In de Venserpolder (E) ondersteunde Stadgenoot een 

energiezuinig initiatief van het Amsterdams Steunpunt 

Wonen. De bewoners kregen huis-aan-huis voorlichting 

over energiebesparing. Ook ontvingen zij een pakket 

met energiebesparende producten, zoals lampen, 

dimmers en stekkers. 

De stichting Ieder Kind een Boek is een initiatief van 

een actieve buurtmoeder in Zuidoost, Gé Ruifrok. Zij 

merkte dat er kinderen in Zuidoost zijn die geen boek 

bezitten omdat het gezin in armoede leeft. Daarom is 

het boekje Brand in Chocoladestad uitgebracht, een 

spannend en educatief verhaal over wat kinderen 

moeten doen als er brand is. Elke boekje is op eigen 

naam van het kind uitgebracht en hun vriendjes maken 

 

1 2 totaal

Totaal aantal woningen Stadgenoot 604 2.169 2.773

- woningen sociaal 444 2.079 2.523
- woningen vrije sector 1 58 59
- studenteneenheden 0 0 0
- woonzorgeenheden 159 32 0
Aantal bedrijfsruimten 0 39 39
Aantal parkeerplaatsen 0 107 107
Opgeleverde nieuwbouw in 2008 0 0 0
Verkocht in 2008 14 22 36
Aangekocht in 2008 0 0 0
Gesloopt in 2008 0 0 0
Aantal mutaties 20 119 139
Mutatiegraad woningen in % 4,5 5,5
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deel uit van het verhaal. De betrokken basisscholen 

waren in Reigersbos Schalmei en in Holendrecht De 

Brink, De Morgenster en de Holendrechtschool. 

Stadgenoot ondersteunde dit initiatief van harte. 

In Holendrecht startte Stadgenoot in het najaar, samen 

met de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, een 

experiment naar de beleving van veiligheid. We willen 

zo samen vaststellen wat de prioriteiten zijn op het 

gebied van veiligheid bij professionals en bewoners. 

Stadgenoot verbetert
Het vervangen van de collectieve cv-ketels door indivi-

duele cv’s in Holendrecht verloopt grotendeels volgens 

plan. In september heeft zich een incident voorgedaan 

bij het saneren van de asbestpanelen. Het saneren van 

asbest balkonbetimmeringen is dan ook stilgelegd 

totdat we in overleg met alle partijen een nieuwe aan- 

pak hebben bepaald. De werkzaamheden duren nog tot 

half 2009.

1 Venserpolder

2 Bijlmer en Gaasperdam

1

2

D

E

B

C

A
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6.24 Stadgenoot in Diemen en Duivendrecht
Hier onderscheiden we drie gebieden: Ouder-Amstel 

(1), Diemen-Zuid (2), Diemen-Midden (3).

Stadgenoot verbetert
In 2007 kochten we twaalf woningen aan de Klooster-

straat (A) in Duivendrecht. De kwaliteit van de woningen 

(zowel het casco als het interieur) is sterk verouderd en 

is toe aan een grote opknapbeurt. Voor dit gebied zijn 

geen strategische plannen. We hebben daarom gekozen 

voor een verbetering op de langere termijn. We bieden 

de huurders een uitgebreid verbeterpakket aan; de 

cascowerkzaamheden zijn daarbij verplicht. Inmiddels 

zijn de aanbestedingsstukken gereed en gaan we de 

huurders informeren. Mogelijk kunnen we al in het 

eerste kwartaal van 2009 starten met de 

werkzaamheden.

 

1 2 3 totaal

Totaal aantal woningen Stadgenoot 12 181 91 284

- woningen sociaal 12 148 88 248
- woningen vrije sector 0 33 3 36
- studenteneenheden 0 0 0 0
- woonzorgeenheden 0 0 0 0
Aantal bedrijfsruimten 0 17 4 21
Aantal parkeerplaatsen 0 0 0 0
Opgeleverde nieuwbouw in 2008 0 0 0 0
Verkocht in 2008 0 0 0 0
Aangekocht in 2008 0 0 0 0
Gesloopt in 2008 0 0 0 0
Aantal mutaties 1 10 4 15
Mutatiegraad woningen in % 8,3 5,5 4,4

1 Ouder-Amstel

2 Diemen-Zuid

3  Diemen-Midden

1

2

3

A
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6.25 Stadgenoot in Almere
In Almere heeft Stadgenoot nog geen bezit.

Stadgenoot ontwikkelt
Stadgenoot heeft de ambitie om te gaan bouwen in 

Almere. We willen niet zomaar bouwen: we doen dit 

vanuit de opvatting dat Almere complementair is aan 

Amsterdam, maar dat Almere daarnaast zichzelf ook 

ontwikkelt tot een krachtige en gevarieerde stad. Een 

leefbare en levendige stad waarin mensen het fijn 

vinden om te wonen, te werken en te recreëren, waarin 

mensen zelf aan het stuur komen te staan bij het 

ontwikkelen van hun woning én buurt. 

In 2008 heeft Stadgenoot na een aantal jaren van voor- 

bereidingen vier posities verworven in Almere die in 

verschillende stadia van voorbereiding zijn.

Ecudorp Alminde (Almere Hout) (A)
Ecudorp is een ecologisch en cultureel dorp dat in 

Almere wordt gesticht. Een aantal kunstenaars en 

voormalige krakers heeft samen met Stadgenoot en 

Ymere het initiatief genomen om een autarkisch dorp te 

stichten in het Kathedralenbos bij Almere. Het doel is 

om een dorp te maken waar mensen op een sterk 

ecologisch verantwoorde wijze kunnen wonen en 

werken in zelfbouwwoningen en ateliers met een hoge 

mate van autarkie en zelfbeheer. Het project kent een 

omvang van 60 wooneenheden. Het gaat om 35 zelf-

bouw-woon-/werkeenheden en 25 casco’s (waarvan 12 

sociale huur) die de bewoners zelf afbouwen.

Toren 1 (Almere Poort) (B)
Het project Toren 1 hebben we begin 2008 verworven 

uit een prijsvraag. Daarbij hebben we onze visie gegeven 

op de stedenbouwkundige context van het project, en 

op het medeopdrachtgeverschap dat bij dit project een 

rol speelt. Samengevat komt onze visie neer op het 

realiseren van een hoogwaardig gebouw, waarin werken 

en wonen op een flexibele manier worden gecombi-

neerd. Het gebouw wordt gerealiseerd in medeopdracht-

geverschap. Dit betekent dat toekomstige bewoners 

invloed hebben in het ontwerp en de indeling van hun 

eigen appartement.

Olympiakwartier (Almere Poort) (C)
Stadgenoot heeft in gesprekken met Almere aangegeven 

met name geïnteresseerd te zijn in de ontwikkeling en 

het beheer van een complete buurt of wijk, omdat 

Stadgenoot zo grip heeft op de waardeontwikkeling van 

haar bezit en haar beheeractiviteiten optimaal kan 

ontplooien. Dit is mogelijk in het Olympiakwartier: 

er is een substantieel programma aan wonen, werken 

en onderwijs (200.000 m2) en de mogelijkheid mee te 

denken over de ontwikkeling van integraal gebieds-

beheer. Almere wil met de nieuwe woon-/werkwijk 

Olympiakwartier bevolkingsgroepen aantrekken die de 

stad tot nu toe niet wisten te vinden, zoals één- en 

tweepersoonshuishoudens, zelfstandigen en startende 

A

C

B

D
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ondernemers. Mensen die willen wonen en werken in 

een dynamische stedelijke omgeving met kantoren, 

pleinen, winkels en horeca, in de directe nabijheid van 

strand en recreatievoorzieningen. Om functiemenging 

over de jaren heen te garanderen, zal Stadgenoot de 

gebouwen een hoge mate van flexibiliteit geven (onder 

meer door Solids toe te passen, duurzame gebouwen 

met een flexibele indeling). Om onderscheidend te zijn 

ten opzichte van de bestaande woonmilieus in Almere, 

realiseren we een hoge kwaliteit op het niveau van 

stedenbouw, gebouwen en openbare ruimte. Begin 

september presenteerden wethouder Adri Duivesteijn en 

Stadgenoot, De Key en ontwikkelaar TCN de ambitieuze 

plannen voor deze wijk met ‘Amsterdamse allure’, en 

tekenden zij de contracten.

Leefland (Almere Hout) (D)
De eerste prijsvraag waar we als Stadgenoot aan 

deelnamen was die voor Almere Hout. Stadgenoot 

mocht als één van de drie, uit veertig aanmeldingen, 

met een uitgewerkt plan komen: Leefland. Leefland is 

een nieuwe wijk in Almere Hout-Noord, gelegen op een 

rustige plek en binnen een halfuur reisafstand van 

Utrecht, Amersfoort, Lelystad en Amsterdam. Het is een 

wijk waar mensen leven zoals zij dat zélf willen doen. 

Wonen, werken en recreëren zijn hier niet meer geschei-

den, maar lopen in elkaar over. 

Leefland is een wijk waar mensen de ruimte krijgen om 

hun eigen ideeën vorm te geven. Waar zij een eigen 

huis kunnen bouwen, maar ook een eigen werkruimte 

kunnen inrichten. Ze kunnen elkaar ontmoeten en zich 

verbinden met hun woning, de buurt en elkaar. 

Leefland geeft mensen de ruimte en verleidt ze tot het 

nemen van eigen initiatief. We hebben geen blauwdruk 

van hoe Leefland er over twintig, vijftig of honderd jaar 

uitziet, want daar gaan wij maar ten dele over. 

Bewoners en ondernemers van Leefland bepalen zelf 

hoe de wijk eruit komt te zien en zich ontwikkelt in de 

tijd. Ons plan is dan ook meer dan een plan; het is 

vooral een uitnodiging aan iedereen die wil … en durft!

In 2009 is bekend gemaakt dat Leefland niet gekozen is 

tot het winnende ontwerp. Stadgenoot is tweede 

geworden na Ymere.
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Al op 17 januari 2008 is in de begeleidingscommissie van 

de fusie, die bestond uit de beide bestuurders en de 

beide voorzitters van de RvC, de installatie en de 

taakverdeling besproken tussen de beide RvC’s en de 

RvC i.o. van Stadgenoot. De bestaande RvC bleven tot  

1 juli niet alleen verantwoordelijk voor de lopende 

zaken maar met name waren zij verantwoordelijk voor 

de formele besluitvorming inzake de fusie. De RvC i.o. 

heeft zich vanaf begin 2008 voornamelijk beziggehouden 

met het toezicht houden op de inrichting van de nieuwe 

organisatie en het voorbereiden van een aantal relevante 

stukken zoals onder meer het bestuursreglement en het 

reglement voor de RvC. Om te zorgen dat iedereen goed 

van elkaars doen en laten op de hoogte bleef, werden de 

verslagen in de wederzijdse vergaderingen ter informatie 

geagendeerd. Ook heeft de RvC i.o. een boardroom

consultant aangesteld om het proces van samenwerking 

tussen de twee bestuurders te begeleiden en daarover 

aan de RvC te rapporteren. 

Dit alles heeft ertoe geleid dat er op 1 juli 2008 een 

nieuwe ambitieuze woningcorporatie is opgericht die 

niet alleen haar wortels in de stad heeft maar ook haar 

toekomstperspectief heeft verbonden aan de stad.  

En dat vanaf 1 juli de RvC van Stadgenoot actief is, die 

gevormd wordt door vier oudleden van Het Oosten en 

drie oudleden van de AWV onder voorzitterschap van 

Jacob Kohnstamm. De keuze voor de desbetreffende 

leden van de nieuwe RvC is gemaakt op grond van een 

profielschets voor die nieuwe RvC, waarbij vanwege de 

fusie specifiek toegevoegd is de wens om in de RvC 

leden te hebben die kennis en ervaring hebben op het 

gebied van fusies, zowel op het personele als op het 

financiële vlak. 

De RvC van Stadgenoot is belast met het toezicht op het 

bestuur, de algemene gang van zaken in de vereniging, 

en staat het bestuur bovendien met raad en daad 

terzijde. De RvC kan het bestuur aanwijzingen geven 

over het te voeren beleid en richt zich bij de vervulling 

van zijn taak naar de gehele organisatie. Daarbij houdt 

de raad zo veel mogelijk rekening met de belangen van 

huurders, leden, werknemers, leveranciers, overheid en 

andere betrokkenen bij Stadgenoot. Bovendien richt de 

raad zich op de maatschappelijke doelstellingen en de 

sociale huisvestingstaak van de vereniging. 

Vanzelfsprekend onderschrijft de RvC de missie van 

Stadgenoot zoals verwoord in hoofdstuk 3.

Governance Code
Bij het maken van de jaarstukken is gebruikgemaakt van 

de Checklist Governance, zoals die in januari 2007 is 

opgesteld door Aedes. Het verslag maakt een driedeling in 

AWV, Het Oosten en Stadgenoot waar nodig. Daar waar 

7  Verslag van de  
Raad van Commissarissen
2008: Stadgenoot is een feit

Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar, het jaar waarin Woningbouw Vereniging Stadgenoot op 1 juli 

het licht zag na de fusie tussen de Algemene Woningbouw Vereniging (AWV) en Het Oosten. In de eerste 

helft van het jaar waren niet minder dan drie raden van commissarissen (RvC) actief: de RvC van de AWV, 

de RvC van Het Oosten en de RvC i.o.
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het algemene uitspraken betreft met betrekking tot de 

RvC (bijvoorbeeld de werkwijze, onafhankelijkheid) is 

uitgegaan van de nieuwe situatie ná 1 juli en zoals het  

nu is geregeld binnen Stadgenoot. 

RvC Algemene Woningbouw Vereniging
Vergaderingen 2008
De RvC van de AWV is in het eerste halfjaar van 2008 vier 

maal bijeengekomen. Hierbij was de bestuurder aanwezig 

en de directeur Financiën en Facilitaire Diensten van de 

AWV. Na het vertrek van deze directeur is zijn plaats 

ingenomen door de directeur Financiën van Het Oosten. 

Afhankelijk van de besproken onderwerpen waren ook 

andere directieleden, managers of externen (zoals de 

accountant) aanwezig. De bevoegdheden van de RvC  

zijn opgenomen in de statuten van de AWV en in het 

reglement van de RvC.

Genomen besluiten in 2008
De besluiten van de RvC in 2008 zijn unaniem genomen. 

Het gaat om de volgende besluiten:

Aankoop van de Oranjewerf in AmsterdamNoord; –
Het besluit tot fusie tussen de AWV en Het Oosten; –
De goedkeuring van de jaarstukken (in het bijzijn van  –
de accountant).

Naast alle bovengenoemde onderwerpen zijn tevens de 

volgende onderwerpen besproken:

Verschillende acquisities; –
Het treasuryplan; –
De evaluatie van het ondernemingsplan 2004 – 2008; –
Rapportage over het eerste kwartaal; –
Het huurbeleidsplan 2008; –
Personele verschuiving. In het bijzonder is aandacht  –
besteed aan het vertrek van Nico Overdevest, 

directeur Financiële en Facilitaire Zaken; 

De stand van zaken met betrekking tot de fusie en;  –
De stand van zaken rondom de wijkaanpak;  –
Taakverdeling RvC/RvC i.o.;  –
Brief WSW inzake kredietwaardigheid AWV. –

De Audit Commissie van de RvC is één keer bijeen 

geweest en heeft in die bijeenkomst de jaarstukken 

besproken. De Audit Commissie was positief over de 

gepresenteerde resultaten. Een aparte afsluitende 

bijeenkomst zonder raad van bestuur is gebruikt om het 

besluitvormingsproces rond de fusie te evalueren. 

RvC Het Oosten
Vergaderingen 2008
De RvC van het Oosten is in het eerste halfjaar van 2008 

drie maal bijeengekomen. Hierbij was de bestuurder 

aanwezig en de directeur Financiën. De bevoegdheden 

van de RvC zijn opgenomen in de statuten van Het Oosten.

Genomen besluiten in 2008
De besluiten van de RvC in 2008 zijn unaniem genomen. 

Het gaat om de volgende besluiten:

Verhoging aankoopbedrag; –
Nieuwe bestuursleden stichtingen Inzet; –
Besluit tot fusie tussen Het Oosten en de AWV; –
Goedkeuring jaarstukken; –
Halfjaarbegroting 2008 Het Oosten; –
Aankoop politiebureau; –
Amsterdamse Compagnie – wijziging  –
aandelenverhouding;

Commissariaat Frank Bijdendijk. –

Naast alle bovengenoemde onderwerpen zijn tevens 
de volgende onderwerpen besproken:

Samenwerking Kristal met het oog op de fusie; –
Aankopen; –
Beoordeling CFV; –
Managementrapportage 1e kwartaal 2008; –
Variabele beloning bestuurder; –
Publicatie Wonen zonder Staatssteun; –
Taakverdeling RvC/RvC i.o.; –
Westermoskee; –
Almere Olympiakwartier; –
Efficiency. –
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RvC Stadgenoot
Vergaderingen 2008
De RvC i.o. van Stadgenoot is in de eerste helft van 2008 

vier maal bijeengekomen. Na 1 juli heeft de RvC van 

Stadgenoot drie keer vergaderd. Hierbij waren de 

bestuurders aanwezig en ook de directeur Financiën van 

Stadgenoot. De bevoegdheden van de RvC zijn opgenomen 

in de statuten van Stadgenoot.

Genomen besluiten in 2008
De besluiten van de RvC van Stadgenoot in 2008 zijn 

unaniem genomen. Het gaat om de volgende besluiten:

Rooster van aftreden; –
Honorering RvC en bestuurders; –
Commissies; –
Benoeming externe accountant; –
Stichtingen Inzet; –
Bestuursreglement; –
Aankoop Nieuwe Hemweg 17; –
Reglement en uitbreiding Audit Commissie; –
Reglement RvC; –
Begroting en rapportage 2008; –
Deelnemingen Buurtleven en Glasnet II; –
Herstructurering Deelnemingen; –
Indexatie honorering RvC;  –
Aankoop Eiland Oostenburg; –
Jaarplan en Begroting 2009. –

Naast alle bovengenoemde onderwerpen is tevens 
gesproken over:

Fusie en postfusie; –
Kristal in relatie tot de fusie; –
Taakverdeling RvC/RvC i.o.; –
Wijkaanpak Vogelaar/rol Aedes/minister WWI; –
Jaarrekeningen AWV en Het Oosten; –
Treasurystatuut; –
Acquisities deel KPN portefeuille, Damrak, Almere; –
Bliksemsinslag Tetterode; –
Evaluatie RvC; –
Reglement Ombudsman en benoeming; –
Continuïteitsoordeel 2008 AWV en Het Oosten; –

Solvabiliteitsoordelen AWV en Het Oosten;  –
Kredietcrisis en gevolgen; –
Managementrapportage 3e kwartaal; –
Targets 2009 Bestuur; –
Westermoskee; –
Ledenraad Stadgenoot; –
Amsterdamse Nieuwbouwprijs; –
GAKgebouw; –
Rapport commissie Meijerink. –

Samenstelling bestuur Stadgenoot
De heer drs. Gerard Anderiesen (22 april 1954) was 

bestuurder van de AWV van 2002 tot aan de fusie op  

1 juli 2008. De heer ir. Frank Ph. Bijdendijk (8 maart 

1944) vervulde van 1 september 1982 tot 1 juni 1997 een 

directiefunctie en vanaf 1 juni 1997 tot 1 juli 2008 was 

hij algemeen directeur/bestuurder van Woningbouw 

Vereniging Het Oosten. Beide bestuurders waren daarbij 

verantwoording verschuldigd aan hun RvC en hun 

ledenraad. Vanaf 1 juli 2008 vormen de heren Anderiesen 

en Bijdendijk gezamenlijk het bestuur van Stadgenoot. 

De heer Anderiesen bekleedt de positie van voorzitter. 

Met de heer Bijdendijk is overeengekomen dat hij na 

diens 65e verjaardag nog voor een periode van drie jaar 

in dienst blijft. Zowel Gerard Anderiesen als Frank 

Bijdendijk zijn tevens directeur of directievoorzitter van 

een aantal samenwerkingsverbanden die aan 

Stadgenoot zijn gelieerd. Gerard Anderiesen heeft de 

volgende nevenfuncties:

Lid van de ledenraad van Aedes van 2002 t/m   –
9 april 2009;

Lid van het comité van aanbeveling van Solid House  –
Foundation;

Lid van de redactiecommissie van De Vitale Stad. –

Frank Bijdendijk heeft de volgende nevenfuncties op 

persoonlijke titel:

Lid RvC Woningstichting Openbaar Belang te Zwolle  –
(sinds 2005);

Voorzitter raad van toezicht Stichting Stade te  –
Utrecht (sinds 1996);
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Lid RvC Gerrichhausen & Partners te Dordrecht   –
(sinds 1996);

Voorzitter BouwBeter (sinds 2007); –
Lid Raad van Toezicht Stichting Regionaal  –
Opleidingscentrum (ROC) Amsterdam (sinds juli 2008).

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het 

bestuur zijn vastgelegd in het bestuursreglement dat 

door de RvC i.o. is vastgesteld op 17 juni 2008 en op  

16 september door de RvC van Stadgenoot is bekrachtigd. 

Hierin zijn onder andere afspraken vastgelegd omtrent 

het overleg, financierings en beleggingsovereenkomsten 

en investeringen.

Samenstelling RvC
De samenstelling van de RvC, het rooster van aftreden, 

de functies en nevenactiviteiten en de ontvangen 

vergoeding zijn hiernaast weergegeven. Alle leden van 

de RvC van Stadgenoot maakten voor 1 juli 2008 deel 

uit van de RvC van de Algemene Woningbouw Verenging 

of van Het Oosten.

Bij de vaststelling van het rooster van aftreden is naast 

het wenselijke profiel van de RvC als geheel en de 

afzonderlijke wensen ten aanzien van de individuele 

leden ook gekeken naar de duur van het eerdere 

lidmaatschap van de betrokkenen in de RvC van de  

AWV respectievelijk Het Oosten. Als gevolg van de 

gemaakte afweging van deze drie soms botsende 

wensen, gevoegd bij een vierde doel, namelijk om 

vernieuwing en continuïteit gelijk op te laten gaan bij de 

samenstelling van de RvC, overschrijdt één van de 

commissarissen de in de Governance Code genoemde 

maximale zittingsduur. Indien leden van de RvC van 

Stadgenoot na de eerstkomende datum van aftreden 

tegen de achtergrond van het dan daarvoor geldende 

profiel voor herbenoeming in aanmerking komen,  

is het streven er op gericht om – behoudens expliciet te 

beargumenteren uitzondering – geen leden te herbe

noemen die in totaal langer dan twaalf jaar lid zullen 

zijn van de achtereenvolgende RvC.

Onafhankelijke RvC
De leden van de RvC van Stadgenoot zijn onafhankelijk, 

conform het bepaalde in de Governance Code deel III, 

2.2 (zij zijn in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming 

geen werknemer of lid van het bestuur geweest). Tevens 

ontvangen zij geen persoonlijk financiële vergoedingen 

van Stadgenoot anders dan de vergoeding voor de als 

lid van de RvC verrichte werkzaamheden. Ook maken de 

leden geen deel uit van het bestuur van een vennootschap 

dan wel rechtspersoon waarin een lid van het bestuur 

van de corporatie lid van de RvC is. Zowel in de statuten 

als in het reglement van de RvC zijn bepalingen opgenomen 

over de onafhankelijkheid van de leden van de raad. 

Stadgenoot beschikt over integriteitsregels, waaronder 

een gedragscode. Stadgenoot beschikt niet over een 

klokkenluidersregeling. Deze zal in 2009 worden  

opgesteld in het kader van het integriteitsproject.  

In het verslagjaar heeft met het oog op de fusie geen 

visitatie plaatsgevonden. Dit proces zal worden  

opgestart in 2009 waarna de daadwerkelijke visitatie in 

2010 plaatsvindt. 

Honorering RvC 
De vergoeding van de leden van de RvC bedroeg over 

het eerste halfjaar voor de leden van de AWV € 4.000 en 

voor de voorzitter € 6.000. De vergoeding van de leden 

van de RvC bedroeg over het eerste halfjaar voor de 

leden van Het Oosten € 6.042 en voor de voorzitter  

€ 7.830. Voor Stadgenoot is voor de tweede helft van  

het jaar aan de leden € 5.000 uitgekeerd, aan de 

vicevoorzitter € 6.000 en aan de voorzitter € 7.500  

(alles prijspeil 2006). Deze bedragen zijn conform de 

adviesregeling honorering toezichthouders woning

corporaties die is vastgesteld door de Vereniging 

Toezichthouders Woningcorporaties. Eind 2008 heeft de 

RvC besloten om met ingang van 1 januari 2009 over te 

gaan tot indexatie van de salarissen op basis van de 

Consumentenprijsindex zoals die jaarlijks door het  

CPB wordt vastgesteld. 
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Oud-leden RvC Algemene Woningbouw Vereniging

Naam Geb. jaar Functie Nevenfuncties Beroep Expertise
Benoemd  
sinds

Aftredend  
per

mevrouw mr.  
Amida Michael de Buisonjé

1962 Lid, tevens voorzitter  
Audit Commissie

Sectormanager publiek, 
stadsdeel Zeeburg

Financiën 2000 2008

de heer Piet de Lange 1937 Lid, huurderszetel Gepensioneerd  
vakbonds bestuurder

Organisatie kunde 2000 2008

de heer drs.  
Hugo R. Esseboom

1958 Lid, tevens lid  
auditcommissie

Bestuurslid Stichting Z, Amsterdam Manager IKTC Zaandam Financiën 2004 2008

Oud-leden RvC Het Oosten

Naam Geb. jaar Functie Nevenfuncties Beroep Expertise
Benoemd  
sinds

Aftredend  
per

de heer Piet F. Polderman 1954 Lid, huurderszetel Stadsregisseur  
Gemeente Amsterdam

Volkshuisvesting 2003 2008

dhr. mr. Paul J. Verberne 1943 Lid, huurderszetel Jurist, leerkracht Volkshuisvesting 2005 2008

Leden RvC Stadgenoot

Naam Geb. jaar Functie Nevenfuncties Beroep Expertise
Benoemd  
sinds

Aftredend  
per

de heer mr.  
Jacob Kohnstamm 

1949 Voorzitter, tevens voorzitter 
remuneratiecommissie

Voorzitter Garantie Instituut Woningbouw Voorzitter college bescherm
ing persoonsgegevens

Kennis en ervaring  
op bestuurlijk terrein,  
kennis van grote steden 
beleid

2008 172011

de heer dr.  
Hans J.A. van Fulpen

1953 Vice voorzitter,  
lid remuneratiecommissie

Lid raad van bestuur  
stichting Amstelring

Zorg en bestuur 2008 112010

de heer drs.  
Jacques D.G. Noach RA 

1946 Lid, voorzitter  
audit commissie

Penningmeester Internationaal Joods Muziekfestival; 
Vicevoorzitter CFCI; Penningmeester St. Esther 
Zilversmit; Penningmeester Continental Club

Registeraccountant Financiën 2008 172011

mevrouw mr. drs.  
Petra Koomen

1961 Lid,  
lid audit commissie

Plv. voorzitter bezw. Comm. Pers. Dienst stadstoezicht; 
Commissaris bij de Zonnehuisgroep Amstelland in 
Amstelveen; Commissaris bij het Caland Lyceum 
Amsterdam

Hoofd middelen Dienst IVV, 
gemeente Amsterdam 

Juridische zaken 2008 172011

de heer  
Hein G.M. Blocks

1945 lid,  
lid auditcommissie

Penningmeester Stichting Vrienden van de Hermitage; 
Lid bestuur Stg Geschillencommissies Consumen
tenzaken; Lid RvA Heitma Holding (Maarsen 
Groep); Voorzitter bestuur Sticht. Administratie
kantoor KLM (SAK2) ; Penningmeester Prinses 
Beatrix Fonds; Lid RvT Spieren voor Spieren; 
Bestuurslid Stichting Bemiddeling Amsterdam;  
Lid RvTt Calamiteitenfonds Reiswezen; Voorzitter 
Stichting Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan;  
Lid RvA College Bescherming Persoonsgegevens; 
Lid RvC Welten 

Adviseur, bestuurder Financiën 2008 112010

mevrouw  
Laetitia M.L. Ederveen

1955 Lid, huurderszetel Lid RvT Flevohuis; Eigenaar Ederveen Advies Procesmanager bij de  
Public Affairs groep bv

Wonen, Zorg en Welzijn, 
openbaar bestuur

2008 112010

mevrouw drs.  
Kitty C.E. Roozemond

1955 Lid, huurderszetel Monitoring Commissie Corporate Governance tot 
2009; Lid raad van Toezicht Schorestichting tot 
2009; bestuurslid NederlandDuitsland comité;  
RvC GVB; RvC ASVB; RvC MN Services

Directeur Interprovinciaal 
Overleg

Openbaar bestuur,  
governance, sociale 
economie

2008 112010
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Werkwijze RvC
Zowel de RvC van de AWV als die van Het Oosten 

beschikte over een eigen reglement. Beide reglementen 

hebben gediend als input voor het nieuwe reglement 

RvC van Stadgenoot dat is vastgesteld op 16 september 

2008. Dit reglement is (nog) niet openbaar gemaakt op 

de website van Stadgenoot. Dit zal gebeuren vóór  

mei 2009. Het besluitvormingsproces van de raad is in 

principe gericht op het bereiken van onderlinge  

overeenstemming. Dat gebeurt aan de hand van het  

reglement van de raad, waarin verder afspraken en 

regels zijn opgenomen over de samenstelling en 

onafhankelijkheid van de raad, de bevoegdheden en 

werkwijze, alsmede over de verhouding met andere 

organen en instanties binnen en buiten de vereniging. 

Bij met name besluiten over financiële onderwerpen 

hebben alle RvC zich laten adviseren door de Audit 

Commissie. Bij de beoordeling van de bestuurders heeft 

de RvC van Stadgenoot zich laten adviseren door de 

remuneratiecommissie. Alle RvC hebben zich laten 

informeren door mondelinge en schriftelijke rapportages 

van de bestuurder(s) en de directie. De RvC heeft 

toezicht gehouden op het bestuur door de verschillende 

rapportages die aan de RvC zijn verstrekt (zoals de 

kwartaalrapportages). Tevens is informatie verstrekt 

over de voortgang van processen. De Audit Commissie 

heeft zich specifiek gericht op de financiële continuïteit 

van de vereniging en de interne risicobeheersing. In de 

reguliere vergaderingen van de RvC is aandacht besteed 

aan de dochterondernemingen en de bv’s waarin 

Stadgenoot participeert. De vergaderingen van de  

RvC zijn voorbereid door de voorzitter van de RvC in 

overleg met de bestuurder(s) en de bestuurssecretaris. 

De leden van de RvC zijn lid van de Vereniging 

Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). Enkele leden 

van de raden hebben in 2008 voorlichtingsbijeenkomsten 

van de VTW bezocht.

Het toezicht van de RvC op de strategieontwikkeling  

van Stadgenoot kwam tot stand in nauw en uitvoerig 

overleg met het bestuur. Datzelfde gold voor het 

toezicht op de financiële risicobeheersing. De  

maatschappelijke en volkshuisvestelijke functie van 

Stadgenoot kreeg speciale aandacht van de raad aan  

de hand van rapportages van het bestuur waarin de 

ontwikkelingen op maatschappelijk, economisch en 

volkshuisvestlijk terrein expliciet aan bod kwamen. Het 

belangrijkste instrument vanuit de toezichtsrol voor de 

financiële beheersing (control) is de management

rapportage, die per kwartaal aan de RvC wordt verstrekt. 

Deze integrale rapportage omvat sturings en verant

woordingsinformatie van zowel de volkshuisvestelijke 

doelstellingen van Stadgenoot als de financiële vertaling 

ervan. Deze managementrapportage wordt voorzien van 

een begeleidend schrijven van het bestuur en de directeur 

Financiën, met een nadere toelichting van de belangrijkste 

aandachtspunten en ontwikkelingen. Naast deze  

gestructureerde informatievoorziening is er sprake van 

‘management by exception’. Dat wil zeggen dat bij 



119119Stadgenoot Jaarverslag 2008Raad van Commissarissen

belangrijke financiële vraagstukken de mening van de  

raad vooraf wordt getoetst c.q. er separate informatie

voorziening richting de raad plaatsvindt. Belangrijk zijn in 

dit verband omvang, impact, risico en strategisch belang.

De financiële continuïteit van Stadgenoot werd vanuit de 

raad bijgehouden aan de hand van de ontwikkelingen van 

de solvabiliteit. De structurele norm die hiervoor is 

vastgesteld bedraagt 30 procent (EV/TV), met een band

breedte van plus en min 2,5 procent. Naast de sturing op 

solvabiliteit worden alle investeringsbeslissingen binnen 

Stadgenoot getoetst op hun rendement. De rendements

eis voor investeringen is bij Stadgenoot gesteld op 6,00 

procent (3,75 procent reëel rendement plus 2,25 procent 

inflatie) voor sociale woningen, 6,25 procent voor gelibe

raliseerde woningen en 7,0 procent voor bedrijfsruimten.

Commissies
Audit Commissie
Ook hiervoor geldt dat er drie Audit Commissies actief 

zijn geweest in 2008. Vóór 1 juli die van de AWV en van 

Het Oosten en na 1 juli de nieuw geformeerde Audit 

Commissie van Stadgenoot. Deze bestaat uit drie leden, 

Jacques Noach (voorzitter), Petra Koomen en Hein 

Blocks. De heren Noach en Blocks maakten deel uit van 

de Audit Commissie van Het Oosten. Standaard waren 

tevens de bestuurder Frank Bijdendijk aanwezig en de 

directeur Financiën, Roger Doomen. De heer Doomen 

was in 2008 tevens actief als onbezoldigd directeur ad 

interim van de AWV naast zijn functie als directeur 

Financiën van Het Oosten. 

De Audit Commissie is een vaste commissie van de RvC. 

Zij ondersteunt en adviseert de RvC bij het uitvoeren van 

de verantwoordelijkheden op het terrein van toezicht op 

de interne controle en risicobeheersing, de naleving van 

richtlijnen en voorschriften van relevante externe 

toezichthoudende instanties en overige stakeholders en 

relevante gedragscodes, de controle door en de relatie 

met de externe accountant, de informatieverschaffing 

ten behoeve van financiële planning, voortgang en 

verantwoording van resultaten (zowel intern als extern) 

en andere aspecten binnen de planning en control

cyclus, de continuïteit en betrouwbaarheid van de 

geautomatiseerde gegevensverwerking.

In 2008 heeft iedere Audit Commissie zijn RvC gead

viseerd over de diverse financiële onderwerpen. In de 

tweede helft van 2008 is de Audit Commissie van 

Stadgenoot drie keer bij elkaar geweest en zijn de 

volgende specifieke onderwerpen aan bod gekomen: 

Kennismaking nieuwe accountant; –
Opstellen nieuw reglement Audit Commissie; –
Begroting 2008; –
Halfjaarrapportage Het Oosten 2008; –
Financiering in relatie tot de kredietcrisis; –
Managementrapportage 3e kwartaal; –
Samenvoeging twee ICTsystemen en de gevolgen  –
voor de administratie;

Aankoopbeleid; –
Treasury; –
Managementletter; –
Jaarplan en begroting 2009. –

Bij de bespreking van de jaarstukken in de commissie is 

ook de accountant aanwezig geweest, onder meer ter 

toelichting van diens managementrapportage. Deze 

commissie heeft een reglement Audit Commissie 

opgesteld waarin de doelstelling, werkwijze en taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. 

Dit reglement is door de RvC i.o. goedgekeurd in de 

vergadering van 17 juni 2008 en bekrachtigd op  

16 september 2008 door de RvC van Stadgenoot. In dit 

reglement zijn de verantwoordelijkheden van de Audit 

Commissie richting de externe accountant expliciet 

opgenomen.

De Audit Commissie heeft zich met name uitgebreid 

gebogen over de gevolgen van de kredietcrisis voor de 

financiering in relatie tot de investeringsambities van 

Stadgenoot. Dit is en zal ook in 2009 een voortdurend 

punt van aandacht zijn voor de Audit Commissie omdat 

alle implicaties van de kredietcrisis, die inmiddels is 

omgeslagen naar een economische crisis, ongewis en 
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onvoorspelbaar zijn. Een ander aandachtspunt zal  

zijn de administratieve organisatie waarover na het 

ineenschuiven van de beide ICTsystemen een kritische 

rapportage van de accountant is verschenen.  

Het verbetertraject dat hier al voor is ingezet zal  

nauw lettend door de Audit Commissie worden gevolgd. 

In het kader van de risicobeheersing is vanuit de RvC de 

Audit Commissie het eerste aanspreekpunt als het gaat 

om het toezicht. De verantwoordelijkheden van deze 

commissie ten aanzien van risicobeheersing zijn vervat in 

het reglement van de Audit Commissie. Wat betreft het 

toezicht op de risicobeheersing is gedurende het verslag

jaar het monitoren van de verbindingen een belangrijk 

speerpunt geweest. Het aandeel van deze organisaties in 

de activiteiten van Stadgenoot neemt de laatste jaren toe 

en als gevolg daarvan is het nood zakelijk toezicht ook 

gelijk toegenomen. Bij de inrichting van de organisatie 

van Stadgenoot zijn de structuur en de administratieve 

organisatie van de verbindingen in 2008 volledig  

aangepast aan de eisen van betrouw baarheid en even

wichtigheid. Zodoende is bij Stadgenoot sprake van een 

duidelijke en transparante verbindingenstructuur.

Remuneratiecommissie
De raad kent ook een remuneratiecommissie, die op 

basis van rapportage van het bestuur en het advies van 

de Audit Commissie een oordeel geeft over de prestaties 

van de bestuurders (ter vaststelling van het flexibele 

deel van de beloningssystematiek). De remuneratie

commissie bestaat uit de voorzitter en de vicevoorzitter 

van de RvC. Deze commissie heeft de bestuurder van 

voorheen Het Oosten beoordeeld in een functionerings

gesprek met het oog op de variabele beloning over het 

eerste halfjaar. Een dergelijke beloning kende de AWV 

niet. Voor Stadgenoot is wel weer voor een dergelijk 

systeem gekozen. Het eerste functioneringsgesprek zal 

in verband met het feit dat beide bestuurders pas op  

1 juli in dienst zijn getreden van Stadgenoot in de loop 

van 2009 plaatsvinden. Voor de tweede helft van  

2008 zijn om dezelfde reden geen specifieke targets 

afgesproken; besloten is de bestuurders eenmalig voor 

het gevoerde beleid in de tweede helft van 2008 at 

target te belonen. In december zijn met de bestuurders 

vier targets voor 2009 benoemd op basis waarvan de 

beoordeling van volgend jaar plaatsvindt: consolidatie 

voor 2009, gedoseerde vernieuwing, organisatie en 

financiële prestaties. Binnen deze gebieden zijn de 

targets SMART gemaakt. Concreet luidden deze als 

volgt: de werkprocessen zijn goed beschreven en de 

belangrijkste zijn ingevoerd; er zijn drie BuurtEntrees 

geopend en deze functioneren, het ondernemingsplan  

is gereed en er is een goed onderbouwde meerjarenplan 

en de begroting is gerealiseerd.

De honorering van de bestuurders is opgenomen in de 

Jaarrekening 2008. De honorering is opgesteld volgens 

de richtlijnen zoals opgenomen in de Adviesregeling 

Arbeidsvoorwaarden voor corporatiedirecteuren  

(commissie Izeboud).

In 2008 heeft de RvC een boardroomconsultant  

ingeschakeld om het proces rondom de vorming van  

de nieuwe RvC en het bestuur te begeleiden.  

De zelfevaluatie heeft in verband met de fusie pas 

plaatsgevonden begin 2009. In de RvC hebben conform 

het BBSH twee leden zitting namens de huurders koepel. 

Dit zijn de dames Ederveen en Roozemond.  

Zij hebben dan ook in 2008 overleg gevoerd met de  

twee samengevoegde huurderskoepels die inmiddels 

samen zijn gegaan onder de naam Huurgenoot. 

Tot slot
Op 11 mei 2009 hebben de RvC van Stadgenoot en de 

bestuurders dit jaarverslag en de bijbehorende jaar

rekening besproken. Tevens heeft de raad met  

instemming kennis genomen van de over de jaarrekening 

en het jaarverslag uitgebrachte verklaring van  

KPMG Accountants.

De middelen van Stadgenoot zijn uitsluitend in het 

belang van de volkshuisvesting besteed. Activiteiten 

hebben uitsluitend plaatsgevonden ten behoeve van de 

volkshuisvesting en de leefbaarheid, in overeenstemming 

met de statuten van de stichting. De woongelegenheden 

liggen binnen het statutaire werkgebied. Op het gebied 

van beleggen en verbintenissen zijn geen risicovolle 

posities ingenomen.

De RvC heeft het jaarverslag en de jaarrekening 

goedgekeurd.

Rest mij om namens de RvC, de ledenraad, de directie, 

het bestuur en natuurlijk ook de medewerkers van 

Stadgenoot hartelijk te bedanken voor hun inzet die  

zij in 2008 hebben geleverd.

Amsterdam, 11 mei 2009

Hans J.A. van Fulpen

voorzitter RvC AWV

Jacob Kohnstamm

voorzitter RvC Het Oosten en Stadgenoot
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Samenstelling
Na de fusie op 1 juli zijn de ledenraden van voormalig de 

Algemene Woningbouw Vereniging (AWV) en Het Oosten 

samengegaan. Hierdoor bestaat de ledenraad van 

Stadgenoot uit 30 leden. In 2009 zullen er verkiezingen 

worden gehouden. Dan zal het aantal ledenraadsleden 

19 worden. De ledenraadsleden worden gekozen door de 

leden van de vereniging. Dit gebeurt volgens een 

rooster van aftreden en op basis van een indeling in 

kieskringen, die in principe samenvalt met de grenzen 

van de Amsterdamse stadsdelen. Ledenraadsleden 

worden gekozen voor een periode van vier jaar. Daarna 

zijn zij twee maal herkiesbaar. 

In 2008 werd bij de Algemene Woningbouw Vereniging 

de ledenraad voorgezeten door mevrouw De Rijk en bij 

Het Oosten door de heer Kohnstamm. Per 1 juli is 

mevrouw De Rijk tijdelijk benoemd tot onafhankelijk 

voorzitter van de ledenraad van Stadgenoot in afwachting 

van de uitkomst van de procedure voor een nieuwe 

voorzitter. Tijdens de ledenraadsvergadering in december 

is mevrouw Van Erp Taalman Kip gekozen tot nieuwe 

voorzitter van de ledenraad vanaf 1 januari 2009 voor 

een periode van vier jaar.

In april van 2008 is het ledenraadslid van de Algemene 

Woningbouw Vereniging de heer Kloosterhuis overleden. 

In oktober 2008 is het ledenraadslid van Stadgenoot en 

voorheen Het Oosten de heer Van den Broek overleden. 

Vergaderingen en voorbereiding 
De ledenraad van de Algemene Woningbouw Vereniging 

heeft in 2008 twee maal vergaderd en de ledenraad van 

Het Oosten vier maal. De nieuwe ledenraad van 

Stadgenoot heeft vanaf 1 juli drie keer vergaderd. 

Ledenraadsvergaderingen werden na 1 juli 2008 

voorbereid door een agendacommissie, bestaande uit 

gekozen vertegenwoordigers van de ledenraad en het 

bestuur. Ook bij Het Oosten was men gewend de 

vergaderingen voor te bereiden door een agenda

commissie. Bij de AWV werd de voorbereiding gedaan in 

een zogenaamd voorzittersoverleg.

Fusie 
Het jaar 2008 stond voor een groot deel in het teken 

van de fusie. Het formele fusiebesluit is, nadat de 

minister haar goedkeuring heeft gegeven, in de beide 

ledenraden van Het Oosten en de Algemene 

Woningbouw Vereniging in juni 2008 genomen. 

Onderdeel van het fusiebesluit zijn de nieuwe statuten 

voor de vereniging. Daartoe werd een werkgroep vanuit 

beide ledenraden in het leven geroepen die zich bezig 

hield met het opstellen van de nieuwe statuten. 

Ledenraadsleden van zowel Het Oosten als van de 

Algemene Woningbouw Vereniging hebben in een 

gezamenlijke werkgroep veel tijd en energie gestoken  

in het inhoud geven aan het nieuwe huishoudelijk 

reglement van de ledenraad, waar de beide ledenraden 

mee ingestemd hebben. 

Eerste gezamenlijke bijeenkomst
Op 15 mei 2008 is er in Living Tomorrow (het huis van 

de toekomst) een bijeenkomst geweest met de leden

raad van Het Oosten en de ledenraad van de AWV, de 

Vereniging Kerngroep van Bewonerscommissies van de 

AWV en Zicht op Het Oosten (de huurderskoepel van  

8  Verslag van de ledenraad
De ledenraad speelt een belangrijke rol binnen de vereniging. De ledenraad beschikt over een aantal 

statutaire bevoegdheden zoals het vaststellen en wijzigen van de statuten, het goedkeuren van de 

jaarrekening en het benoemen van commissarissen.
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Het Oosten). Tijdens deze bijeenkomst stond het 

kennismaken met elkaar centraal en is de stand van 

zaken van de fusie besproken. 

Genomen besluiten en goedkeuringen
De volgende besluiten en goedkeuringen zijn in de 

periode van 1 januari tot 1 juli 2008 genomen door de 

ledenraad van de AWV:

de goedkeuring van het jaarverslag en de jaar –
rekening van 2007 en het verlenen van decharge  

aan het bestuur;

het formele fusiebesluit tussen de Algemene  –
Woningbouw Vereniging en Het Oosten inclusief  

de statuten;

de vaststelling van het huishoudelijk reglement   –
van Stadgenoot. 

 

De volgende besluiten en goedkeuringen zijn in de 

periode van 1 januari tot 1 juli 2008 genomen door  

de ledenraad van Het Oosten:

de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening  –
van 2007 en het verlenen van decharge aan het 

bestuur, alsmede de resultaatbestemming;

het formele fusiebesluit tussen de Algemene  –
Woningbouw Vereniging en Het Oosten inclusief  

de statuten;

de vaststelling van het huishoudelijk reglement   –
van Stadgenoot. 

De volgende besluiten en goedkeuringen zijn in de 

periode van 1 juli tot 31 december 2008 genomen door 

de ledenraad van Stadgenoot:

instemming met methode van loting om te komen   –
tot een rooster van aftreden voor de ledenraad van 

Stadgenoot;

het besluit wie zitting neemt in de selectiecommissie  –
voor het werven van een nieuwe voorzitter;

het besluit over de keuzevrijheid van de wijze waarop  –
leden hun contributie betalen;

instemming met de vergoedingen ledenraad en  –
voorzitter;

het besluit tot het benoemen van de nieuwe   –
voorzitter per 1 januari 2009;

het besluit tot de werkwijze van de ledenraad  –
(vergaderfrequentie, aanwezigen, voorbereiding, 

thema’s die in 2009 behandeld zullen worden en  

de agendaplanning 2009);

het besluit de contributie van de vereniging vast te  –
stellen op 10 euro per jaar. 

In de decembervergadering heeft de ledenraad kennis 

genomen van de begroting van 2009. 
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Verkiezingen 
De ledenraad heeft zich ook uitgesproken over de 

verkiezingen die in 2009 gehouden zullen worden en het 

rooster van aftreden. In het algemeen worden de leden 

van de ledenraad gekozen voor een periode van vier 

jaar. Dat is bij deze eerste verkiezingen na de fusie 

anders geregeld. Unaniem heeft de ledenraad besloten 

om in 2009 in alle kieskringen verkiezingen te houden. 

Omdat Stadgenoot in de toekomst tot een gespreide 

vernieuwing van de ledenraad wil komen, is de zittings

termijn voor de helft van de nieuw te kiezen leden twee 

jaar. De zittingstermijn van de andere helft is vier jaar. 

Op deze manier wordt iedere twee jaar de helft van de 

ledenraad “vernieuwd”. Tijdens de laatst gehouden 

ledenraadsvergadering is besloten dat de zittingstermijn 

van de nieuw te kiezen leden van de volgende kieskringen 

twee jaar is: 

 Geuzenveld/Slotermeer;

 Westerpark;

 Slotervaart/Overtoomse Veld;

 Diemen;

 ZuidOost;

 Zeeburg;

 De Baarsjes.

Waardering
De ledenraad spreekt haar waardering uit voor de inzet 

waarmee het bestuur, de RvC en de medewerkers van 

Stadgenoot werken aan de doelstelling van de vereniging.
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9  Verslag van huurderskoepel Huurgenoot 

Zowel bij Het Oosten als bij de AWV is in 2008 een 

huurdersvereniging actief. Bij het Oosten is dit Zicht op 

het Oosten en bij de AWV de Kerngroep AWV. In de 

huurdersorganisaties zijn de bewonerscommissies 

verenigd die actief zijn op complexniveau. 

De huurdersverenigingen praten met de directie over 

het beleid op het niveau van de hele corporatie. 

Daarnaast bieden zij ondersteuning aan de bewoners

commissies en zij bemiddelen voor bewonerscommissies 

bij de corporatie als dat nodig is. 

In 2008 is een belangrijk onderwerp voor het overleg  

de fusie en hoe de nieuwe corporatie eruit zal zien.  

De huurdersverenigingen trekken hierin gezamenlijk op 

en maken ook alvast een begin voor een definitieve 

samenwerking (fusie) tussen de verenigingen. 

In het eerste half jaar richten de huurdersverenigingen 

zich vooral op de fusie van de corporaties. Hoe zal het 

gebiedsgericht werken worden opgepakt en hoe worden 

de huurders daar bij betrokken?

Uiteindelijk komen de huurdersverenigingen tot een 

positief advies over de fusie en zien zij de fusie net als 

de corporatie als een nieuwe kans om het wonen in de 

stad voor de huurders van Stadgenoot te veraangenamen. 

In het tweede half jaar, nadat de eerste hectiek van het 

fusieproces wat afnam, stoppen de huurdersverenigingen 

ook energie in hun eigen samengaan. Er is al snel 

besloten om te gaan fuseren en nu moeten er statuten 

voor de nieuwe huurdersvereniging gemaakt worden. 

Het is niet meer gelukt om dit voor 1 januari te  

formaliseren. Wel heft de vereniging Zicht op het 

Oosten zich per 31 december op en zijn de leden hiervan 

uitgenodigd om lid te worden van de Kerngroep. In het 

voorjaar van 2009 zal de Kerngroep omgevormd worden 

tot de nieuwe vereniging Huurgenoot, de bundeling van 

actieve huurders bij Stadgenoot.

Naast de werkzaamheden die de fusie betreffen zetten 

de beide huurdersorganisaties hun eigen werk voort: 

contacten met bewonerscommissies, adviezen over de 

huurverhoging en geregeld overleg over dat wat er 

speelt (naast de fusie) bij de corporatie. 

De nieuwe Huurdersvereniging Huurgenoot zal ook in 

de toekomst veel nadruk leggen op de rol die bewoners 

spelen in de ontwikkelingen bij corporaties. Huurgenoot 

wil Stadgenoot uitdagen om zo dicht mogelijk bij de 

bewoners te werken en met hen goede duidelijke 

afspraken te maken. 

André Kroon

Voorzitter Huurgenoot
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Geconsolideerde balans  
per 31 december 2008
In duizenden euro’s, na verwerking voorstelresultaatbestemming

Activa 31/12/2008 31/12/2007

Vaste activa

Immateriële vaste activa
Goodwill 0 450

Materiële vaste activa
Onroerende zaken in exploitatie 1.929.963 1.790.478
Onroerende zaken in ontwikkeling 106.093 112.005
Onroerende en roerende zaken ten dienste
van de exploitatie 39.923 38.438

2.075.979 1.940.921

Financiële vaste activa
Te vorderen BWS subsidies 4.621 5.672
Andere deelnemingen 38.600 46.608
Vorderingen op andere deelnemingen 50.923 47.119
Overige vorderingen 1.672 1.730

95.816 101.129

Totaal vaste activa 2.171.795 2.042.500

Vlottende activa

Voorraden
Materialen 153 238
Voorraad onverkochte woningen/gronden ontwikkelposities 65.282 50.931
Onderhanden werk 41.603 29.371

Vorderingen
Huurdebiteuren 3.117 2.269
Overheid 95 1.493
Belastingen 25.171 0
Overige vorderingen 14.163 23.434
Overlopende activa 27.652 9.810

70.198 37.006

Liquide middelen 30.094 30.624

Totaal vlottende activa 207.330 148.170

Totaal activa 2.379.125 2.190.670
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Passiva 31/12/2008 31/12/2007

Groepsvermogen

Kapitaal 33 33
Wettelijke reserve deelnemingen 15.807 27.562
Verenigingsreserve 0 121
Overige reserve 676.693 753.334

Totaal groepsvermogen 692.533 781.050

Voorzieningen

Voorziening belastinglatentie 415 256
Voorziening projecten 56.656 57.816
Overige voorzieningen 1.660 1.322

Totaal voorzieningen 58.731 59.394

Langlopende schulden

Leningen 1.317.258 1.123.181
Waarborgsommen 9.161 8.567

Totaal langlopende schulden 1.326.419 1.131.748

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 47.380 4.531
Vooruitbetaalde bedragen ohw 12.095 19.300
Schulden aan leveranciers 40.061 29.799
Belastingen en premies sociale verzekeringen 6.981 3.277
Overige schulden 140.500 103.500
Overlopende passiva 54.425 58.071

Totaal kortlopende schulden 301.442 218.478

Totaal passiva 2.379.125 2.190.670
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Geconsolideerde winst-  
en verliesrekening 2008
In duizenden euro’s

2008 2007

Bedrijfsopbrengsten
Huren 156.412 150.632
Vergoedingen 11.430 12.305
Verkoop onroerend goederen 134.063 158.040
Wijziging in onderhanden werk -41.850 4.609
Geactiveerde productie eigen bedrijf 1.535 1.048

Doorberekend aan derden 4.452 8.288
Diverse opbrengsten 12.157 11.007
Overige bedrijfsopbrengsten 16.610 19.295

Som der bedrijfsopbrengsten 278.199 336.711

Bedrijfslasten
Uitbesteed werk 51.926 98.136
Afschrijvingen op materiële vaste activa 3.180 2.470
Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa 83.947 82.600
Erfpacht 2.646 2.480
Belastingen 8.332 7.925
Lonen en salarissen 20.625 23.292
Sociale lasten 2.637 3.101
Pensioenlasten 4.392 4.003
Uitzendkrachten 7.470 2.949
Totaal personeelslasten 35.124 33.345

Lasten onderhoud 46.775 33.031
Bijzondere waardeverandering van voorraden 31.409 1.316
Overige bedrijfslasten 49.629 38.111

Som der bedrijfslasten 312.969 299.414

Bedrijfsresultaat -34.770 37.298

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.173 4.502
Rentelasten en soortgelijke lasten 57.800 52.173

Totaal financiële baten en lasten -56.627 -47.671

Resultaat normale bedrijfsuitoefening voor belastingen -91.397 -10.373

Vennootschapsbelasting 24.496 117
Resultaat deelnemingen -15.288 1.525

Resultaat normale bedrijfsuitoefening na belastingen -82.189 -8.966

Mutatie actuele waarde materiële vaste activa -6.328 60.306

Jaarresultaat -88.517 51.340
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Geconsolideerd  
kasstroomoverzicht 2008 
In duizenden euro’s

2008 2007

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat -34.770 37.298
Aanpassingen voor:
 afschrijvingen 3.630 2.470
 overige en bijzondere waardeveranderingen 115.356 83.916
 mutatie voorzieningen 497 1.282
Veranderingen in werkkapitaal:
 mutatie vorderingen -33.192

21.312 mutatie kortlopende schulden 10.320

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 96.611 106.416

Rentebaten 1.173 4.502
Rentelasten -57.800 52.173
Resultaat uit deelnemingen -15.288 1.525
Vennootschapsbelasting 24.496 117

-47.419 46.263

Saldo kasstroom uit operationele activiteiten 14.422 97.451

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa:
 onroerende zaken in exploitatie -148.640 42.552
 onroerende zaken in ontwikkeling -101.429 85.357
 onroerende zaken t.d.v. de exploitatie -5.313 1.463
 mutatie onderhanden werk/voorraden -65.112 20.350
Desinvesteringen in materiële vaste activa 25.709 41.266
Mutatie financiële vaste activa 5.313 38.915

Saldo kasstroom uit investeringsactiviteiten -289.472 -106.671

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie waarborgsommen 594 667
Ontvangsten langlopende schulden 302.946 96.516
Aflossingen langlopende schulden -108.926 121.641
Mutatie spaarloon 57 92
Mutatie kasgeldleningen 37.000 23.000

Saldo kasstroom uit financieringsactiviteiten 231.671 -1.366

Netto kasstroom -43.379 -10.586

Mutatie liquide middelen/Schulden kredietinstellingen
Saldo begin boekjaar 26.093 36.679
Saldo einde boekjaar -17.286 26.093

Totaal mutatie liquide middelen -43.379 -10.586
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Algemeen
Regelgeving
Conform de in het Besluit beheer sociale huursector 

geformuleerde eisen voor toegelaten instellingen is de 

jaarrekening opgesteld in overeenstemming met de 

bepalingen van Boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk 

Wetboek behoudens enige uitzonderingen van specifieke 

aard. In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving is 

Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 

opgenomen die nadere interpretatie geeft aan de in 

Titel 9 opgenomen voorschriften. In deze richtlijn zijn 

onder meer specifieke modellen voor de balans en 

winst en verliesrekening opgenomen. Richtlijn 645 

geeft uitsluitend regels voor sectorspecifieke aangele

genheden. Voor de overige zijn de algemeen geldende 

richtlijnen van toepassing.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de  

waardering van activa en passiva en de resultaat

bepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Voorzover niet anders is vermeld, worden activa en 

passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het 

waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 

voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en  

de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastge

steld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen 

wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling  

daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van 

middelen en de omvang van het bedrag daarvan 

betrouwbaar kan worden vastgesteld.

In de jaarrekening worden naast juridische verplichtingen 

tevens feitelijke verplichtingen verantwoord, die kunnen 

worden gekwantificeerd als “intern geformaliseerd en 

extern gecommuniceerd”. Een feitelijke verplichting is 

gekoppeld aan het besluitvorming en communicatie

proces rondom projectontwikkeling en herstructurering. 

Baten worden in de winst en verliesrekening opgenomen 

wanneer een vermeerdering van het economisch 

potentieel, samenhangend met een vermeerdering van 

een actief of een vermindering van een verplichting, 

heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouw

baar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt 

wanneer een vermindering van het economisch  

potentieel, samenhangend met een vermindering van 

een actief of een vermeerdering van een verplichting, 

heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouw

baar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of 

alle toekomstige economische voordelen en alle of 

nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of 

verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt  

het actief of de verplichting niet langer in de balans 

opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen 

niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip 

waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden 

van waarschijnlijkheid van de toekomstige  

economische voordelen en betrouwbaarheid van de 

bepaling van de waarde. 

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de 

periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengst wordt 

verantwoord indien de onderneming alle  

belangrijke risico’s heeft overgedragen aan de koper. 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het 

management oordelen vormt en schattingen en  

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de 

toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 

waarde van activa en verplichtingen, en van baten en 

Toelichting  
geconsolideerde jaarrekening
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lasten. De daadwerke lijke uitkomsten kunnen afwijken 

van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 

veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Herzie ningen van schattingen worden opgenomen in de 

periode waarin de schatting wordt herzien en in toekom

stige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Grondslagen voor verwerking fusie
Op 1 juli 2008 heeft een fusie plaatsgevonden tussen 

Algemene Woningbouw Vereniging en Woningbouw 

Vereniging Het Oosten, waarbij Algemene Woningbouw 

Vereniging de fusiedrager is. Tevens is op deze datum de 

nieuwe naam van de gefuseerde combinatie bekend 

gemaakt: Woningbouw Vereniging Stadgenoot.

De fusie kan worden aangemerkt als een samensmelting 

van belangen en derhalve dient de zogenaamde  

‘pooling of interests’methode te worden toegepast.  

Bij toepassing van de ‘pooling of interests’methode 

moeten de activa en passiva van de betrokken partijen 

alsmede de baten en lasten over het verslagjaar waarin 

de samensmelting plaatsvindt in de jaarrekening van de 

gevoegde partijen worden opgenomen op basis van de 

grondslagen van de nieuwe organisatie, als ware de 

voeging al vanaf het begin van het verslagjaar een feit, 

dus per 1 januari 2008. De vergelijkende cijfers over 

2007 zijn pro forma aangepast.

Aanpassing van de waarderingsgrondslagen van 

Algemene Woningbouw Vereniging en Woningbouw 

Vereniging Het Oosten naar waarderingsgrondslagen 

zoals toegepast door Woningbouw Vereniging 

Stadgenoot leidt tot de volgende aanpassingen in het 

eigen vermogen per 1 januari 2008. Zie tabel 1.

De aanpassingen hebben de volgende effecten op het 

pro forma resultaat 2007. Zie tabel 2.

De overige aanpassingen in presentatie van de cijfers 

van Algemene Woningbouw Vereniging en Woningbouw 

Vereniging Het Oosten hebben per saldo geen effect op 

het eigen vermogen en het resultaat.  

De vergelijkende cijfers met betrekking tot 2007 zijn ook 

voor presentatiedoeleinden pro forma aangepast. 

Tabel 1

Bedragen x 1 € miljoen

Eigen vermogen per 31 december 2007 volgens  
jaarrekening 2007 Algemene Woningbouw Vereniging 85,1

Eigen vermogen per 31 december 2007 volgens  
jaarrekening 2007 Woningbouw Vereniging Het Oosten 475,6

Aanpassing waardering onroerende zaken in exploitatie 267,2

Aanpassing waardering onroerende zaken in  
ontwikkeling/onderhanden werk 40,9

Overige aanpassingen 5,9

Eigen vermogen per 1 januari 2008 op basis  
van waarderingsgrondslagen Woningbouw  
Vereniging Stadgenoot

781,1

Tabel 2

Bedragen x 1 € miljoen

Resultaat 2007 volgens jaarrekening 2007  
Algemene Woningbouw Vereniging 5,2

Resultaat 2007 volgens jaarrekening 2007  
Woningbouw Vereniging Het Oosten 25,4

Aanpassing opbrengsten verkoop onroerend goed 2,0

Aanpassing afschrijvingen 12,7

Aanpassing overige waardeverminderingen  
materiële vaste activa 47,3

Aanpassing mutatie actuele waarde materiële vaste activa 57,4

Overige aanpassingen 0,1

Resultaat 2007 op basis van waarderingsgrondslagen  
Woningbouw Vereniging Stadgenoot 51,3
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Grondslagen voor consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële 

gegevens van Woningbouw Vereniging Stadgenoot en 

haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen 

waarop overheersende zeggenschap kan worden 

uitgeoefend. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen 

waarin de onderneming een meerderheidsbelang heeft, 

of waarin op een andere wijze een beleidsbepalende 

invloed kan worden uitgeoefend. De groepsmaatschappijen 

zijn integraal geconsolideerd, waarbij het minderheids

belang van derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht.

Proportioneel in de consolidatie worden opgenomen 

deelnemingen in verbindingen voor zover eenzelfde 

invloed op het beleid kan worden uitgeoefend als door elk 

der overige participanten (de zogenaamde joint ventures).

Nieuw verworven deelnemingen worden in de consoli

datie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleids

bepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afge stoten 

deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot 

het tijdstip van beëindiging van deze invloed. 

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge 

schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, 

evenals de binnen de Groep gemaakte winsten. 

De in de consolidatie begrepen entiteiten zijn:

Houdstermaatschappij Het Oosten BV met dochters:  –
Het Oosten – Kristal BV (95%) (met de dochters: 

Nieuw Amerika Ontwikkeling BV, Houthavens 

Ontwikkeling BV, Gerschwin Ontwikkeling BV en 

Polderweg Ontwikkeling BV), NV Stadsgoed  

(met dochter Stadsgoed Monumenten BV),  

BV Huismeesters van het Oosten, VVE Beheer 

Amsterdam BV (50%), Het Oosten Monumenten BV, 

Het Oosten Participaties II BV, Amsterdamse 

Compagnie NV (66,6%), Het Oosten A.G.C. BV en 

Exploitatiemaatschappij Kadehotel BV;

Bruggebouw Algemene Woningbouw CV (100%); –
Algemene Woningbouw Holding B.V. (100%) en   –
haar 100% dochtermaatschappijen AWV Projecten BV, 

Stadgenoot Vastgoedbedrijf BV, AWH Stil Glas BV  

en AWV Vastgoed BV;

AWV Maritiem BV, 100 % dochter van AWV Projecten BV; –
VOF Ontwikkelcombinatie IJMaritiem, 75% dochter  –
van AWV Maritiem BV;

VOF Kolenkit (43,1%); –
Eerste Amsterdamse Gebiedsonderneming BV (33,3%). –

Allen gezeteld in Amsterdam. 

In de geconsolideerde jaarrekening zijn ook de vereni

gingen van eigenaren opgenomen waarin Woningbouw 

Vereniging Stadgenoot een meerderheidsbelang heeft. 

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten bij Woningbouw 

Vereniging Stadgenoot vorderingen onder financieel 

vaste activa en onder vlottende activa, liquide middelen 

en langlopende en kortlopende schulden.

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname 

verwerkt tegen reële waarde, inclusief direct toerekenbare 

transactiekosten. Na de eerste opname worden financiële 

instrumenten gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en 

direct toerekenbare transactiekosten is de geamortiseerde 

kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Op vorderingen 

wordt een noodzakelijke geachte voorziening getroffen 

voor risico van oninbaarheid. Voor de waardering van de 

latente belastingvordering wordt tevens verwezen naar 

onderdeel Belastingen.

Daarnaast omvatten de financiële instrumenten bij 

Woningbouw Vereniging Stadgenoot tevens afgeleide 

financiële instrumenten. Afgeleide financiële instrumenten 

worden gewaardeerd tegen reële waarde en wijzigingen 

in die reële waarde worden verantwoord in de winst  

en verliesrekening.

Woningbouw Vereniging Stadgenoot maakt gebruik  

van interest derivaten om interestrisico’s af te dekken. 

Daarbij wordt kostprijshedge accounting toegepast.  

De toepassing van kostprijshedge accounting leidt tot  

de volgende uitzondering op de hiervoor vermelde 

waarderingsgrondslagen voor afgeleide financiële 

instrumenten.
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Bij het toepassen van het kostprijshedge accounting 

model is de eerste waardering en de grondslag van 

verwerking in de balans en de winst en verliesrekening 

van het derivaat afhankelijk van de afgedekte positie. 

Dit betekent dat als de afgedekte positie tegen kostprijs 

in de balans wordt verwerkt, ook het derivaat tegen 

kostprijs wordt gewaardeerd. Zolang de afgedekte positie 

in de kostprijshedge nog niet in de balans is verwerkt 

wordt het derivaat niet geherwaardeerd.Om het 

kostprijshedge accounting model toe te passen wordt 

voldaan aan de vereisten die zijn uiteengezet in RJ 290.

Woningbouw Vereniging Stadgenoot past kostprijs

hedge accounting toe voor de interest derivaten die 

ervoor zorgen dat bepaalde variabel rentende leningen 

worden omgezet in vast rentende leningen. Eveneens 

past Woningbouw Vereniging Stadgenoot kostprijs

hedge accounting toe voor de interest derivaten die het 

renterisico op toekomstige financieringtransacties 

afdekken, in zoverre deze transacties zeer waarschijnlijk 

zullen plaatsvinden.

De resultaten uit het nieteffectieve deel van de hedge

relatie worden in de winst en verliesrekening opgenomen. 

Indien een intrerest derivaat niet langer voldoet aan  

de voorwaarden voor ‘hedge accounting’, afloopt of 

wordt verkocht, wordt de afdekkingsrelatie beëindigd. 

De cumulatieve winst of het cumulatieve verlies  

overgeboekt naar de winst en verliesrekening.

Immateriële vaste activa
Goodwill wordt bepaald als het positieve verschil tussen 

de verkrijgingsprijs van de deelnemingen en het belang 

van de groep in de netto reële waarde van de overgenomen 

identificeerbare activa en de ‘voorwaardelijke verplich

tingen van de overgenomen partij, verminderd met 

afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.  

De geactiveerde goodwill wordt lineair afgeschreven 

over de geschatte economische levensduur, die is 

bepaald op vijf jaar.

Onroerende zaken in exploitatie
De onroerende zaken in exploitatie worden gewaardeerd 

tegen de actuele waarde op basis van de bedrijfswaarde. 

Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante 

waarde van de toekomstige exploitatieopbrengsten 

minus de toekomstige exploitatielasten over de geschatte 

resterende looptijd van de verhuureenheden. Voor een 

uitgebreidere toelichting over de berekening van de 

bedrijfswaarde en de gehanteerde complexindeling 

wordt verwezen naar de toelichting op de bedrijfswaarde 

verderop in de jaarrekening.

De jaarlijkse stijging of daling van de actuele waarde 

wordt verantwoord via de Winst en Verliesrekening 

onder “mutatie actuele waarde materiele vaste activa”. 

Onroerende zaken in ontwikkeling
Dit betreft de projecten in ontwikkeling bestemd voor 

verhuur. De waardering geschiedt tegen bestede kosten, 

inclusief bouwrente, voorbereidings en toezichtskosten, 

onder aftrek van de per project geschatte noodzakelijk 

geachte voorziening voor nietgedekte kosten en voor 

risico’s. Indien op projectniveau de opgenomen  

voorziening de geactiveerde kosten overschrijden,  

wordt het project per saldo opgenomen onder de post 

voorziening onroerende zaken in ontwikkeling aan de 

creditzijde van de balans.

Onroerende en roerende zaken ten dienste van  
de exploitatie 
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de 

exploitatie worden gewaardeerd op basis van  

aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen. 

De beide hoofdkantoren aan de Sarphatistraat en op 

 het Bos en Lommerplein worden volgens de annuïtaire 

methode afgeschreven op basis van een levensduur  

van 50 jaar.

Onroerende installaties worden volgens de lineaire 

methode afgeschreven op basis van een levensduur van 

1020 jaar. Roerende zaken worden volgens de lineaire 

methode afgeschreven op basis van een levensduur  

van 510 jaar.
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Te vorderen BWS-subsidie
De vordering uit hoofde van binnen het Besluit 

Woninggebonden Subsidies toegezegde bijdragen wordt 

jaarlijks verminderd met de ontvangsten. De uitbetalings

termijn is afhankelijk gesteld van de disconteringsvoet 

en beloopt vanaf de vaststelling van de subsidie  

maximaal 30 jaar.

Deelnemingen
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en joint 

ventures worden gewaardeerd tegen de nettovermogens

waarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde 

worden de waarderings grondslagen van de 

Woningbouw Vereniging Stadgenoot gehanteerd.  

Indien de nettovermogens waarde negatief is, wordt de 

deelneming verantwoord onder de post voorziening 

deelnemingen aan de creditzijde van de balans.

Deelnemingen waar geen invloed van betekenis kan 

worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen 

verkrijgingsprijs of, indien hiertoe aanleiding bestaat, 

een lagere waarde.

Materialen
Waardering van voorraad materialen vindt plaats  

tegen laatst betaalde inkoopprijzen onder aftrek van  

een voorziening voor incourantheid.

Voorraad onverkochte woningen/Grond- en 
ontwikkelposities
De grond en ontwikkelposities worden gewaardeerd 

tegen aanschafwaarde en bijkomende kosten.  

Op moment dat grond en ontwikkelposities daadwerkelijk 

in ontwikkeling worden genomen vindt overheveling 

plaats naar onroerende zaken in ontwikkeling/onder

handen werk. Als de grond en ontwikkelposities een 

zodanige waardevermindering ondergaan dat de reële 

waarde lager is dan de geactiveerde kosten, dan  

wordt deze waardevermindering ten laste van het 

resultaat verantwoord.

De voorraad onverkochte woningen betreft opgeleverde 

nieuwbouwwoningen en wordt gewaardeerd tegen de 

bestede kosten, inclusief bouwrente, voorbereidings en 

toezichtskosten, dan wel lager verwachte opbrengstwaarde.

Onderhanden werk
Dit betreft de projecten in ontwikkeling bestemd voor 

verkoop. Waardering geschiedt tegen de bestede kosten, 

inclusief bouwrente, voorbereidings en toezichtskosten, 

onder aftrek van een per project geschatte noodzakelijk 

geachte voorziening voor nietgedekte kosten en voor 

risico’s. De winstverantwoording wordt gelijkmatig met 

de productie van de verkochte woningen verantwoord. 

De omzet wordt verantwoord op moment van oplevering 

van het project. Vooruit ontvangen termijnen worden in 

mindering gebracht op het onderhanden werk. Indien 

op projectniveau de vooruitontvangen termijnen de 

geactiveerde kosten overschrijden, wordt het project 

per saldo opgenomen onder de kortlopende schulden 

aan de creditzijde van de balans.

Wettelijke reserve deelnemingen
Er wordt een wettelijke reserve deelnemingen gevormd 

voor (cumulatieve) winsten of vermogensvermeerderingen 

waarvan de uitkering niet kan worden bewerkstelligd.

Leningen
Op leningen die in het verleden zijn aangetrokken onder 

het dynamische kostprijshuursysteem (klimleningen) 

wordt niet afgelost en niet de gehele verschuldigde 

rente betaald, zolang de bijbehorende exploitatie van 

de activa volgens dit systeem voorgecalculeerde 

exploitatieverliezen oplevert. Gedurende deze periode 

worden de leningen jaarlijks met een vooraf bepaald 

bedrag verhoogd.
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Huren
Hieronder zijn opgenomen de opbrengsten voortvloeiend 

uit de met huurders gesloten huurovereenkomsten.  

De huren worden jaarlijks binnen de wettelijke kaders 

verhoogd in overeenstemming met het huurbeleid van 

Woningbouw Vereniging Stadgenoot. 

Vergoedingen
Dit betreft van huurders ontvangen vergoedingen  

inzake levering van energie en doorbelasting van 

verrichte diensten. 

Verkoop onroerend goederen
De omzet van de verkochte nieuwbouwkoopwoningen 

wordt verantwoord bij oplevering van een (deel)project 

en bestaat uit de gefactureerde termijnen onder  

aftrek van kortingen en de over de omzet geheven 

omzet belasting.De winst van de verkochte huurwoningen 

wordt verantwoord op het moment van juridische 

levering (passeren van de transportakte).

Wijziging in onderhanden werk
De productieverantwoording van de nieuwbouwkoop

woningen wordt gelijkmatig met de voortgang van het 

project verantwoord. De winstverantwoording wordt 

gelijkmatig met de productie van de verkochte woningen 

verantwoord. De wijziging in het onderhanden werk 

bestaat uit de opgenomen bestede kosten en resultaat

verantwoording in het betreffende jaar met betrekking 

tot de nieuwbouwkoop woningen waarop in mindering, 

de gefactureerde termijnen van de opgeleverde 

nieuwbouwkoop woningen zijn gebracht.

Uitbesteed werk
Uitbesteed werk betreft de bestede kosten met betrekking 

tot de nieuwbouwkoopwoningen.

Overige waardeveranderingen van (im)materiële 
vaste activa
Hieronder zijn de onrendabele investeringen met 

betrekking tot onroerende zaken in exploitatie  

(aankopen en renovatie) en onroerende zaken in 

ontwikkeling verantwoord.

Personeelsbeloningen/pensioenen
Begin 2009 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving  

een nieuwe ontwerpRichtlijn 271.3 over pensioenen 

gepubliceerd, die met onmiddellijke ingang mag worden 

toegepast. Uitgangspunt van de nieuwe ontwerpRicht

lijn is dat voor alle pensioenregelingen de te verwerken 

pensioenlast in principe gelijk is aan de verschuldigde 

pensioenpremie, tenzij sprake is van additionele 

verplichtingen op balansdatum. Besloten is deze 

ontwerpRichtlijn met ingang van 1 januari 2008 toe te 

passen. Deze toepassing heeft niet geleid tot een 

wijziging in de grondslagen voor waardering en  

resultaatbepaling met de voorheen gehanteerde 

verwerkingswijze.

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken 

pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het 

pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies.  

Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum 

nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting 

opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde 

premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt 

een overlopende actiefpost opgenomen voor zover 

sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van 

verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen 

voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte 

van het fonds en de werknemers, indien het  

waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die  

verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaats

vinden en de omvang van de verplichtingen betrouw

baar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van 

additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de 

hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds,  

de pensioenovereenkomst met de werknemers en 
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andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de 

werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen 

de beste schatting van de contante waarde van de 

bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op 

balansdatum af te wikkelen.

Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het 

pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als de 

onderneming de beschikkingsmacht heeft over dit 

overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar 

de onderneming zal toevloeien en de vordering  

betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Lasten onderhoud
Onder de lasten onderhoud zijn alle kosten opgenomen 

van in het boekjaar uitgevoerd dagelijks, mutatie, 

contract en planmatig onderhoud. Dit betreft uitgaven 

die niet leiden tot waardeverhoging van het actief.

Financiële baten en lasten
Het resultaat wordt gevormd door het saldo van te 

betalen en te ontvangen rente alsmede te betalen 

provisies, borgingskosten en resultaten uit renteswaps 

en de geactiveerde rente. Voorts worden waarde

veranderingen van en opbrengsten uit financiële activa 

en effecten onder deze post verantwoord. 

Vennootschapbelasting
De belastingen over de resultaten omvatten zowel de  

op korte termijn te verrekenen belastingen als de 

latente belastingen. De op korte termijn te verrekenen 

belastingen is de te verwachten belastingschuld over 

het resultaat voor belastingen rekening houdend met 

fiscale faciliteiten, waaronder de vaststellingsover

eenkomst (VSO) en nietaftrekbare kosten, gebruik 

makend van de toepasbare belastingpercentages per 

balansdatum en eventuele aanpassingen van de  

belastingschuld met betrekking tot voorgaande jaren.

Op verliezen worden belastingen in mindering gebracht, 

indien compensatie met in voorgaande jaren behaalde 

winsten mogelijk is en dit leidt tot belastingrestitutie. 

Tevens worden belastingen in mindering gebracht 

indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat 

compensatie van verliezen met toekomstige winsten 

mogelijk is. Latente belastingen worden berekend op 

basis van de belastingpercentages die naar verwachting 

van toepassing zijn bij de afloop van de tijdelijke 

verschillen en de compensabele verliezen, tegen 

contante waarde (disconteringsvoet 6%).

Mutatie actuele waarde materiele vaste activa
De waardeverandering van de onroerende zaken in 

exploitatie wordt rechtstreeks verantwoord ten gunste 

of ten laste van het resultaat. 

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de  

indirecte methode. Bij deze methode wordt het netto

resultaat aangepast voor posten van de winst en 

verliesrekening die geen invloed hebben op ontvangsten 

en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balans

posten en posten van de winst en verliesrekening 

waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden 

beschouwd als behorende tot de operationele activiteiten. 

De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat 

uit de liquide middelen onder aftrek van bankkredieten. 

In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt 

tussen operationele, investerings en financierings

activiteiten. De kasstromen uit hoofde van de financiering 

zijn gesplitst in kasstromen met betrekking tot mutaties 

in de hoofdsom (opgenomen onder financierings

activiteiten) en betaalde interest (opgenomen onder 

operationele activiteiten).
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Toelichting op de afzonderlijke posten  
van de geconsolideerde balans
In duizenden euro’s

Activa 31/12/2008 31/12/2007

Vaste activa

Immateriële vaste activa
Goodwill
Boekwaarde per 1 januari 450 750
Afschrijvingen -450 300

Boekwaarde per 31 december 0 450

Materiële vaste activa
Onroerende zaken in exploitatie

Actuele waarde per 1 januari 1.790.478 1.675.968 

Mutaties
Investeringen 148.640 42.552 
Waardevermindering aankopen/renovatie -54.021 9.090 
Overboekingen van in ontwikkeling 76.255 62.003 
Desinvesteringen/verkopen -25.061 41.261 
Waardeverandering -56.024 54.130 
Waardeverandering door rentabiliteitswaarde correctie 49.696 6.176 
Mutaties in de actuele waarde 139.485 114.510 

Actuele waarde onroerende zaken in exploitatie  
per 31 december 1.929.963 1.790.478 

De boekwaarde op basis van historische kostprijs bedraagt 1.485.934 1.240.072 

De herwaarderingsreserve bedraagt 464.637 536.921 

Onroerende zaken in ontwikkeling
Huurwoningen:
Bestede kosten per 1 januari 172.788 152.849 
Cumulatieve waardevermindering -118.599 48.504 
Boekwaarde per 1 januari 54.189 104.345 

Mutaties
Investeringen 101.429 85.357 
Waardevermindering -29.926 73.510 
Overboeking naar in exploitatie -76.255 62.003 
Mutaties in de boekwaarde -4.752 50.156 

Bestede kosten per 31 december 173.798 172.788 
Cumulatieve waardevermindering -124.361 118.599 
Boekwaarde onroerende zaken in ontwikkeling  
per 31 december 49.437 54.189 
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31/12/2008 31/12/2007

Vaste activa (vervolg):

Onroerende zaken in ontwikkeling 106.093 112.005
Voorziening -56.656 57.816

49.437 54.189

Onroerende en roerende zaken te dienste van de exploitatie
Verkrijgingsprijzen per 1 januari 58.849 57.392 
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -20.411 18.264 
Boekwaarde per 1 januari 38.438 39.128 

Mutaties 
Investeringen 5.313 1.463 
Desinvesteringen -648 5 
Afschrijvingen -3.180 2.149 
Mutaties in de boekwaarde 1.485 690 

Verkrijgingsprijzen per 31 december 63.514 58.849 
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -23.591 20.411 
Boekwaarde onroerende en roerende zaken ten dienste  
van de exploitatie per 31 december 39.923 38.438 

Totaal materiële vaste activa 2.075.979 1.940.921 

Financiële vaste activa

Te vorderen BWS subsidies per 1 januari 5.672 6.857
Aflossingen/afwaarderingen -1.051 1.185

Te vorderen BWS subsidies per 31 december 4.621 5.672

Andere deelnemingen per 1 januari 46.608 1.407

Toevoegingen 5.326 45.421
Aflossingen/afwaarderingen -13.334 220

-8.008 45.201

Andere deelnemingen per 31 december 38.600 46.608

De andere deelnemingen zijn als volgt onderverdeeld:
Kristal NV (16,7% deelneming) 1.846 1.441 
Woningnet NV (10,9% deelneming) 667 563 
NCT Beheer BV (33,3% deelneming) 30 30 
Stedenfonds amsterdam NV (4,2% deelneming) 3.651 2.483 
Far West (32,33% deeneming) 23.992 37.305 
Prospect Zuidas BV (25 % deelneming) 0 5 
Forum Bos en Lommer BV (25 % delneming) 0 4 
Forum Bos en Lommer CV (24,5% deelneming) 0 12 
Cooperatieve Herverzekeringsmaatschappij (9,5 % deelneming) 206 206 
Buurtleven NL (25% deelnemenig) 250 0 
Overige 7.958 4.559 

Totaal andere deelnemingen 38.600 46.608 

De overige onroerende en roerende goederen bestaan 

uit bedrijfsmiddelen (wagenpark, computers e.d.), 

het hoofdkantoor aan de Sarphatistraat 410,  

Bos en Lommerplein en serviceposten (geisers, boilers 

e.d. in woningen).

Het kortlopende deel van de te vorderen BWS-subsidies 

bedraagt circa € 1 miljoen
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31/12/2008 31/12/2007

Financiële vaste activa (vervolg):

Vorderingen op andere deelnemingen per 1 januari 47.119 7.111

Toevoegingen 4.717 41.325
Aflossingen/afwaarderingen -913 1.317

3.804 40.008

Vorderingen op andere deelnemingen per 31 december 50.923 47.119

De vorderingen op andere deelnemingen zijn als volgt onderverdeeld:
Stichting Inzet 1 (Waterstad) 17 17 
Stichting Inzet IV (CZAN) 762 443 
Stichting Inzet II 3.145 3.145 
Eerste Amsterdamse gebiedsonderneming BV  
(33,3% deelneming) 0 521 
Far West (32,33% deeneming) 39.428 39.428 
BLP 1 properties BV 3.627 3.531 
Stichting Woonbench 52 52 
Prospect Zuidas BV (25% deelneming) 2.895 0 
Forum Bos en Lommer CV (24,5% deelneming) 1.759 425 
Voorziening -762 443 

Totaal vorderingen op andere deelnemingen 50.923 47.119 

Overige vorderingen per 1 januari 1.730 2.547

Toevoegingen 2 0
Aflossingen/afwaarderingen -60 817

-58 817

Overige vorderingen per 31 december 1.672 1.730

De overige vorderingen zijn als volgt onderverdeeld:
Personeel (fietsplan e.d.) 9 11 
Derivaten 1.663 1.719 

Totaal overige vorderingen 1.672 1.730

Totaal financiële vaste activa per 31 december 95.816 101.129
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31/12/2008 31/12/2007

Vlottende activa

Materialen 153 238 

Voorraad onverkochte woniningen/ ontwikkelposities 65.282 50.931 

Investering ontwikkelposities 95.138 48.837 
Investering onverkocht vastgoed 2.869 3.409 
Waardeverandering -32.725 1.316 

65.282 50.931 

Onderhanden werk 29.508 10.071 

De specificatie van het onderhanden werk is per 31 december als volgt:
Koopwoningen:
Investeringen 77.780 117.476 
Gerealiseerde winsten 1.639 3.793 
Ontvangen termijnen -49.911 111.198 

29.508 10.071 
Onderhanden werk 41.603 29.371 
Vooruitontvangen -12.095 19.300 

29.508 10.071 

Vorderingen

Huurdebiteuren 
Huurachterstand huidige huurders 3.434 2.448 
Huurachterstand vertrokken huurders 1.903 1.715 

5.337 4.163 
Voorziening huurdebiteuren -2.220 1.894 

Totaal huurdebiteuren 3.117 2.269 

De mutatie van de voorziening huurdebiteuren verliep als volgt:
Stand 1 januari 1.863 1.636 
Afboekingen ten laste van de voorziening -182 285 
Dotatie voorziening 539 543 

Stand voorziening huurdebiteuren 2.220 1.894 

Overheid
Overige 95 1.493 

Totaal vorderingen overheid 95 1.493 

Belastingen
Latente vordering vennootschapsbelasting 25.171 0 

Totaal belastingen 25.171 0 

Overige vorderingen 

Debiteuren 13.320 22.219 
Overige vorderingen 1.052 1.243 

Voorziening debiteuren -209 28 

Totaal overige vorderingen 14.163 23.434 

De post latente belastingvordering betreft de tot 

waardering gebrachte beschikbare voorwaartse 

verliescompensatie en de tot waardering gebrachte 

tijdelijke verschillen.  

De latente belastingvordering heeft naar verwachting 

een looptijd langer dan één jaar. De latente 

belastingvordering die niet tot waardering is gebracht 

bedraagt€ 575 miljoen

De vorderingen op de overheid betreffen voornamelijk 

eenmalige bijdragen in de stichtingskosten.
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31/12/2008 31/12/2007

Vlottende activa (vervolg):

Overlopende activa

Nog niet vervallen rente BWSsubsidies 317 345 
Vooruitbetaalde erfpacht 631 643 
Vooruitbetaalde assurantiepremie 3 0 
Rente rekeningencourant, deposito 0 655 
Vooruitontvangen planmatig onderhoud VVE’S 3.419 0 
Vooruitbetaalde / nog te ontvangen bedragen 19.197 6.576 
Diverse 4.085 1.591 

Totaal overlopende activa 27.652 9.810 

Totaal vorderingen 70.198 37.006 

Liquide middelen

Vrij opneembare banktegoeden 30.089 30.620 
Deposito’s 5 4 

Totaal liquide middelen 30.094 30.624 

De deposito’s zijn vrij opneembaar na een termijn 

variërend van 1 week tot uiterlijk 3 maanden.
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Passiva 31/12/2008 31/12/2007

Groepsvermogen

Kapitaal
Saldo begin boekjaar 33 46
Terugbetaling en vrijval van kapitaal 0 13

Saldo einde boekjaar 33 33

Wettelijke reserve deelnemingen
Saldo begin boekjaar 27.562 20.912 
Overboeking van/naar overige reserves -11.755 6.650 

Saldo einde boekjaar 15.807 27.562

Verenigingsreserve
Saldo begin boekjaar 121 317
Bestemming jaarresultaat -121 196

Saldo einde boekjaar 0 121

Reserves
Saldo begin boekjaar 753.334 708.448 
Resultaatverdeling -88.517 51.536 
Overboeking van/naar wettelijke reserves 11.876 6.650 

Saldo einde boekjaar 676.693 753.334 

Totaal eigen vermogen 692.533 781.050 

Voorzieningen

Voorziening belastinglatentie
Saldo begin boekjaar 256 0
Toevoegingen 159 256
Onttrekkingen 0 0

Saldo voorziening belastinglatentie 415 256

Voorziening projecten

Saldo voorziening projecten 56.656 57.816

Overige Voorzieningen 
Saldo begin boekjaar 1.322 2.823 
Toevoegingen 493 156 
Onttrekkingen -155 1.657 

Saldo overige voorzieningen 1.660 1.322 

Zie onroerende zaken in ontwikkeling
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31/12/2008 31/12/2007

Langlopende schulden

Leningen 
Saldo begin boekjaar 1.122.913 1.148.038

Mutaties
Nieuw opgenomen 302.946 96.516
Aflossingen boekjaar -8.008 41.094
Vervroegd afgelost in boekjaar -100.918 80.547

194.020 25.125

Saldo eind boekjaar 1.316.933 1.122.913

Spaarloonregeling werknemers 325 268 

Totaal leningen 1.317.258 1.123.181 

Specificatie leningen naar aflossingssoort
Gemeenteleningen 50.566 55.613
Kapitaalmarktleningen onder WSW/overheidsgarantie 1.250.191 1.058.684
Kapitaalmarktleningen 16.176 8.616

1.316.933 1.122.913 

≤ 5 jaar > 5 jaar Totaal

Specificatie leningen kredietinstellingen  
naar aflossingsperiode
Gemeenteleningen 27.566 23.000 50.566 
Kapitaalmarktleningen 459.872 806.495 1.266.367 

487.438 829.495 1.316.933 

Waarborgsommen
Woningen en bedrijfsruimten 7.900 7.354 
Op waarborgsommen cumulatief bijgeschreven rente 1.261 1.213 

Totaal waarborgsommen 9.161 8.567 

Totaal langlopende schulden 1.326.419 1.131.748 

De aflossingsverplichting binnen 12 maanden na 

afloop van het jaar bedraagt 54,7 miljoen (2007: 

107,5 miljoen). Het gemiddelde rente-percentage  

over 2008 bedroeg 4,3% (2007: 4,6 %).

Onder de gemeente leningen bevinden zich 2 leningen 

van de N.V. Stadsgoed. De aan de gemeente Amsterdam 

verstrekte zekerheden voor deze leningen zijn een 

onderhands stil pandrecht op alle huurinkomsten van 

de panden waarover leningen zijn verstrekt, een 

eerste recht van hypotheek en een terugkoopgarantie 

door Het Oosten in het in het geval Stadsgoed 

structureel niet aan haar verplichtingen voldoet.

Bij de verhuur van een woning of bedrijfsruimte 

betaalt de huurder een waarborgsom. Over de 

waarborgsommen wordt rente vergoed gelijk aan  

de rente op de Plusrekening van de Postbank.
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31/12/2008 31/12/2007

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 47.380 4.531 

Totaal schulden aan kredietinstellingen 47.380 4.531 

Ontvangen vooruitbetaalde bedragen (zie onderhanden werk) 12.095 19.300 

Totaal vooruitbetaalde bedragen ohw 12.095 19.300 

Schulden aan leveranciers
Overige schulden aan leveranciers 40.061 29.799 

Totaal schulden aan leveranciers 40.061 29.799 

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 6.046 1.789 
Premies sociale verzekeringen en loonheffing 935 1.488 

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 6.981 3.277 

Overige schulden
Kasgeldlening 140.500 103.500 

Totaal overige schulden 140.500 103.500 

Overlopende passiva
Te betalen rente langlopende leningen 22.135 20.761 
Te betalen rente kasgeldleningen 868 2.006 
Vooruitontvangen huren 3.122 1.982 
Vooruitbetaald planmatig onderhoud VVE’S 0 6.493 
Vooruitontvangen bedragen / nog te betalen bedragen 28.300 26.829 

Totaal overlopende passiva 54.425 58.071 

Totaal kortlopende schulden 301.442 218.478 
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1. Investeringsverplichtingen
Er zijn niet in de balans opgenomen aangegane verplich

tingen ter zake van nieuw en verbouw van huur en 

koopwoningen tot een bedrag van circa € 221 miljoen. 

2. Erfpachtverplichtingen bestaand bezit
Een deel van de onroerende goederen is gebouwd op 

grond met erfpachtverplichtingen. Voor woningen 

nieuw gebouwd vanaf 1976 is de erfpacht afgekocht.  

De jaarlijkse canonverplichtingen van de overige 

erfpachtcontracten bedraagt € 2,6 miljoen.

3. Koophuur
De totale koophuurverplichting van verkochte koophuur

woningen op basis van terugkoopprijzen 2008 bedraagt 

ultimo 2008 ruim € 4,6 miljoen.

4. Rentederivaten
In 2008 heeft Stadgenoot kasstroomrisico’s afgedekt 

van leningen met variabele rente afgedekt middels het 

afsluiten van 23 renteswaps. Deze swaps hebben een 

onderliggende waarde van € 633,6 miljoen.

Dit zijn swaps waarbij Stadgenoot ontvanger is van de 

vaste rente, swaps waarbij Stadgenoot betaler is van  

de vaste rente en swaps waarbij Stadgenoot betaler is 

van een gemaximaliseerde variabele rente.

De totale derivatenportefeuille op 31 december 2008 

bedraagt € 796,8 miljoen. 

5. Borgtocht lening DGIH
Stadgenoot heeft zich borg gesteld voor € 3,3 miljoen 

voor de aflossing van leningen van de stichting Dutch 

International Guarantees for Housing. De stichting 

gebruikt de gelden van deze lening voor de ondersteuning 

van de woningbouw in Suriname (i.s.m. st. Brasa).  

Voor verdere informatie omtrent financiële ondersteuning 

aan buitenlandse instellingen in 2008 wordt verwezen 

naar het jaarverslag. 

6. Winstrecht op Vesteda
In 2005 heeft Stadgenoot in het project Drie Wachters 

woningen economisch geleverd aan Vesteda zijnde  

108 sociale huurwoningen. Als onderdeel van deze 

levering heeft Stadgenoot een winstrecht op Vesteda. 

Het winstrecht betreft een deel van de verkoopwinst  

bij verkoop van de Vesteda woningen in het project. 

Aangezien het winstrecht afhankelijk is van besluitvor

ming over de verkoop door Vesteda en het tijdstip van 

mogelijke verkoop niet met enige zekerheid kan worden 

ingeschat, is dit winstrecht niet gewaardeerd in de balans.

7. Aansprakelijkheid
Stadgenoot draagt hoofdelijke aansprakelijkheid voor 

samenwerkingsverbanden zonder specifieke rechts

persoonlijkheid en in de vorm van vennootschappen 

onder firma. 

8. Far West
Far West is een gezamenlijk initiatief van de 

Amsterdamse woningcorporaties Woonstichting De Key, 

Woningbouw Vereniging Stadgenoot, Woningstichting 

Rochdale en Stichting Woonmaatschappij Amsterdam. 

De vernieuwingsprojecten van de vier inbrengende 

corporaties in de Westelijke Tuinsteden, wordt voor 

gezamenlijke rekening en risico van de inbrengende 

corporaties, door Far West uitgevoerd.

Niet uit de balans  
blijkende verplichtingen 
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9. Obligo Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Per 31 december 2008 heeft Woningbouw Vereniging 

Stadgenoot een obligo uitstaan van 

€ 45,4 miljoen (2007: 24 miljoen Het Oosten, 21,4 AWV) 

uit hoofde van door het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw verstrekte borgstellingen. Deze obligo is 

opeisbaar indien blijkt dat het totale garantievermogen 

van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw niet 

voldoende is om de aanspraken op het Waarborgfonds 

Sociale Woningbouw te dekken.

10. Vogelaarheffing/bijdrage
De Minister van Wonen, Wijken en Integratie heeft de 

corporatiesector aangesproken op hun verantwoordelijk

heid in de cofinanciering van de aanpak in 40 achter

standswijken, de zogenaamde Vogelaarwijken, door de 

corporaties over het jaar 2008, een algemene heffing  

op te leggen. Met deze heffing wordt de regeling 

bijzondere projectsteun gefinancierd, die corporaties 

welke actief zijn in de Vogelaarwijken financieel onder

steunt. Laatstgenoemde corporaties zijn bovendien 

vrijgesteld van de heffing. Stadgenoot is actief in 

verschillende Vogelaarwijken. Om die reden is Stadgenoot 

gevrijwaard van de heffing over 2008. Stadgenoot heeft 

tezamen met andere Amsterdamse corporaties over het 

boekjaar 2008 een aanvraag voor bijzondere project

steun ingediend voor een scala aan investeringen.  

De verwachting is dat Satdgenoot € 3,4 mln van de  

€ 19 miljoen projectsteun die voor Amsterdam beschik

baar is, gaan ontvangen.

Tegen de heffing is door een groot aantal corporaties 

bezwaar gemaakt. Tevens is het pakket van maatregelen 

met betrekking tot de wijkenaanpak (incl. de bijzondere 

projectsteun) ingebracht bij Europese Commissie.  

De EC heeft nog geen uitspraak over de rechtmatigheid 

gedaan..Tot op heden heeft nog geen uitbetaling van 

bijzondere projectsteun plaatsgevonden. Het CFV heeft, 

als uitvoerende instantie, reeds laten weten dat mochten 

de bezwaren gegrond blijken te zijn, de heffing incl. 

wettelijke rente aan de corporaties wordt terugbetaald. 

Deze aspecten overwegend acht Stadgenoot daadwerke

lijke ontvangst van de bijdrage onzeker dat besloten is 

deze post niet in de balans en resultatenrekening 2008 

te verwerken maar pas tot verwerking over te gaan bij 

daadwerkelijke ontvangst van de gelden.
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Toelichting op afzonderlijke posten 
van de geconsolideerde winst- en 
verliesrekening
In duizenden euro’s

2008 2007

Bedrijfsopbrengsten

Huren 
Huren 163.837 154.102
Huurderving, als gevolg van leegstand -6.906 3.396
Correcties voorgaande jaren 22 42
Dotatie /vrijval voorziening huurdebiteuren -541 116

Totaal huren 156.412 150.632

Huurderving uitgedrukt in % van de huur 4,22% 2,20%
Huurachterstand huidige huurders in % van de huur 0,86%
Huurschuld vertrokken huurders in % van de huur 0,31%

Vergoedingen
Serviceverlening 11.430 12.305

Totaal vergoedingen 11.430 12.305

Verkoop onroerend goederen
Omzet verkoop nieuwbouw 105.011 110.780

Verkoop bestaand bezit 63.771 89.765
Kosten verkoop bestaand bezit -34.719 42.505
Resultaat verkoop bestaand bezit 29.052 47.260

Totaal verkoop onroerend goederen 134.063 158.040

Wijziging in onderhanden werk
Uitbesteed werk verkoop nieuwbouw 51.894 98.077
Resultaat verkoop nieuwbouw 11.267 8.094

Productiewaarde 63.161 106.171

Omzet verkoop nieuwbouw -105.011 110.780

Totaal wijziging in onderhanden werk -41.850 -4.609

Geactiveerde productie eigen bedrijf 
Geactiveerde directe uren projectontwikkeling 299 698
Geactiveerde directe uren technisch beheer 1.236 350

Totaal geactiveerde productie eigen bedrijf 1.535 1.048
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2008 2007

Bedrijfsopbrengsten (vervolg):

Overige bedrijfsopbrengsten
Doorberekend aan derden
Doorberekende bedrijfslasten 2.393 4.418
Doorberekende onderhoudslasten 964 1.715
Diverse baten 65 1.220
Verenigingen van Eigenaars, beheer voor derden 1.030 935
Totaal doorberekend aan derden 4.452 8.288

Diverse opbrengsten
Entreegelden en contributies 137 162
Overige opbrengsten 12.020 10.845
Totaal diverse opbrengsten 12.157 11.007

16.610 19.295

Bedrijfslasten

Uitbesteed werk
Uitbesteed werk verkoop nieuwbouw 51.894 98.077
Diverse verkoopkosten 32 59

Totaal uitbesteed werk 51.926 98.136

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Totaal afschrijvingen op materiële vaste activa 3.180 2.470

Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa
Totaal overige waardeveranderingen van materiële vaste activa 83.947 82.600

Erfpacht 
Totaal erfpacht 2.646 2.480

Belastingen
Onroerende zaakbelasting 3.604 3.575
Rioolrecht 3.911 3.486
Overige belastingen 810 809
Correcties voorgaande jaren 6 55

Totaal belastingen 8.332 7.925

Lonen en salarissen
Totaal lonen en salarissen 20.625 23.292

Sociale lasten
Totaal sociale lasten 2.637 3.101

Pensioenpremies
Totaal pensioenpremies 4.392 4.003

Uitzendkrachten
Totaal uitzendkrachten 7.470 2.949

Ultimo 2008 waren 453 medewerkers in dienst  

(2007: 465), waarvan 196 vrouwen en 257 mannen.

Betreft afschrijvingen op onroerende en roerende 

zaken ten dienste van de exploitatie.
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Het aantal bestuursleden is 2. De bezoldiging is als volgt:
 Algemeen directeur  

F. Bijdendijk 
2008

Algemeen directeur  
F. Bijdendijk 

2007

Vast inkomen 1  189.755  184.883 
Variabel inkomen 2  68.881  44.910 
Totaal jaarinkomen  258.636  229.793 
Inkomen op termijn 
(werkgeversbijdrage vut/vp, koopsommen/vp en pensioen)  31.027  29.314 
Belaste kosten vergoedingen (zkv plus bovem.verg.)  18.504  18.165 
Onbelaste kosten vergoedingen  4.355  4.093 
Totaal inkomen op termijn en vergoedingen  53.886  51.572 

Totaal bezoldiging  312.522  281.365 

Catalogus waarde auto van de zaak (inclusief 5% eigen bijdrage)  56.017  55.997 

Informatie voor de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen 
gefinancierde Topinkomens is als volgt:
Belastbaar jaarloon  265.491  231.615 
Pensioenafdracht  47.589  48.812 
Uren per week contractueel  36  36 

 Algemeen directeur
G.P. Anderiesen 

2008 

Algemeen directeur
G.P. Anderiesen 

2007 

Vast inkomen 1  155.106  140.903 
Variabel inkomen
Totaal jaarinkomen  155.106  140.903 
Inkomen op termijn 
( werkgeversbijdrage vut/vp, koopsommen/vp en pensioen)  39.012  43.329 
Belaste kosten vergoedingen ( zkv )  152  125 
Onbelaste kosten vergoedingen  1.972  1.632 
Totaal inkomen op termijn en vergoedingen  41.136  45.086 

Totaal bezoldiging  196.242  185.989 

Catalogus waarde auto van de zaak (inclusief 5% eigen bijdrage)  58.795  58.795 

Informatie voor de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen 
gefinancierde Topinkomens is als volgt:
Belastbaar jaarloon  163.949  151.052 
Pensioenafdracht  45.003  43.791 
Uren per week contractueel  36  36 

Directeur financiën
2008

Directeur financiën
2007

Informatie voor de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen 
gefinancierde Topinkomens is als volgt: 3

Belastbaar jaarloon  162.969  148.396 
Pensioenafdracht  32.360  35.443 
Uren per week contractueel  36  36 

1  Zoals aangegeven in de jaarrekening 2004 is de 

regeling van de Commissie Arbeidsvoorwaarden 

Statutair Directeur Woningcorporaties (Commissie 

Izeboud) vanaf 2005 toegepast. Conform deze 

regeling is de bezoldiging van de algemeen 

directeur gebaseerd op basis van schaal I, met 

maximaal 30% variabele beloning.

2  In 2008 werd als gevolg van de fusie een bedrag van 

€ 22.686 van de variabele beloning eerder 

uitbetaald dat onder normale omstandigheden in 

2009 zou worden uitgekeerd.

3  Motivatie loon beloning is vastgesteld op grond van 

afspraken bij de arbeidsovereenkomst, welke 

gesloten werd voor inwerkingtreding van de WOPT. 

Loon is conform de recent nieuw intern vastgestelde 

regeling voor directieleden, die is onderbouwd met 

een extern opgestelde marktconformiteitstoets. 

Daarnaast werd als gevolg van de fusie de variabele 

beloning eerder uitbetaald dat onder normale 

omstandigheden in 2009 zou worden uitgekeerd.

Voor de specificatie van de brutovergoedingen van de 

voorzitter, vice-voorzitter en de leden verwijzen wij 

naar het verslag van de Raad van Commissarissen op 

pagina 116.

Motivatie voor het loon. Stadgenoot hanteert met 

betrekking tot het vastgestelde gemiddelde loon de 

richtlijnen van de commissie Izeboud.
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2008 2007

 
Lasten onderhoud  
Planmatig onderhoud 29.207  18.334
Mutatieonderhoud 9.315 4.997
Dagelijks onderhoud 5.525 7.450
Maatschappelijk / leefbaarheid 2.728 2.250

Totaal lasten onderhoud 46.775 33.031

Bijzondere waardeverandering van voorraden
Totaal bijzondere waardeverandering van voorraden 31.409 1.316

Overige bedrijfslasten
Beheerlasten
Algemene bedrijfslasten 9.112 9.600
Overige personeelslasten 1.945 2.118
Huisvesting en inventaris 2.672 2.233
Automatisering 2.685 1.975
Contributie Amsterdamse Federatie, Aedes 376 317
Verzekeringen 1.247 1.210
Acquisitie en voorbereiding projectontwikkeling 1.467 1.368
Ledenraad 232 395
Fusiekosten 6.253 447
Advieslasten 3.735 3.295
Totaal beheerlasten 29.724 22.958

Diverse lasten
Servicelasten 10.586 10.980
Vereniging Het Oosten 0 130
Diverse bedrijfslasten 9.320 4.043
Totaal diverse lasten 19.905 15.153

Totaal overige bedrijfslasten 49.629 38.111
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2008 2007

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Totaal rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.173 4.502

Rentelasten en soortgelijke lasten
Totaal rentelasten en soortgelijke lasten 57.800 52.173

Overig

Vennootschapsbelasting 3

Totaal vennootschapsbelasting 24.496 -117

Resultaat uit deelnemingen
Totaal resultaat uit deelnemingen -15.288 1.525

Mutatie actuele waarde materiële vaste activa
Waardeverandering materiële vaste activa -56.024 54.130
Rentabiliteitswaardecorrectie 49.696 6.176

Totaal mutatie actuele waarde materiële vaste activa -6.328 60.306

Vennootschapsbelasting 3

Jaarresultaat voor belastingen -113.013
Fiscaal afwijkende waarderingen/niet aftrekbare kosten 67.911

-45.102

Belastinglast/bate huidig boekjaar 11.501 139
Mutatie latente belastingen 12.995 256

Belastinglast/bate 24.496 117

De rentelasten betreffen de te betalen rente op 

lang- en kortlopende geldleningen en waarborg-

sommen en bemiddelings- en garantiekosten ten 

behoeve van het aantrekken/aflossen van leningen.

Tijdens de nieuwbouw en verbouw van huurwoningen 

worden lasten gemaakt voor rente, welke als 

onderhanden werk wordt geactiveerd. Hiervoor is  

€ 6,4 miljoen opgenomen (2007: € 4,8 miljoen).

Tevens zijn de lasten van de derivaten ten behoeve 

van renterisico’s in deze post meegenomen.

Voor een nadere toelichting op deze posten wordt 

verwezen naar de toelichting op de bedrijfswaarde.

3  Vennootschapsbelasting 

Het belastingplan 2006 is sinds 1 januari 2006 van 

kracht. Corporaties zijn sindsdien verplicht 

vennootschapsbelasting te betalen over hun 

commerciële activiteiten. Aedes en de Belasting-

dienst hebben het overleg over de interpretatie en 

toepassing van de vennootschapsbelastingplicht in 

2007 afgerond en vastgelegd in een vaststellings-

overeenkomst (VSO 1) 

Het belastingplan 2008 is met ingang van 1 januari 

2008 van kracht en dat houdt in dat vanaf die 

datum Woningbouw Vereniging Stadgenoot 

vennootschapsbelasting verschuldigd is over al haar 

activiteiten. In januari 2009 is een vaststellingsover-

eenkomst tussen Aedes en de Belastingdienst tot 

stand gekomen (VSO 2), waarin met name de 

uitgangspunten rondom de openingsbalans van de 

corporatie per 1 januari 2008 en enkele specifieke 

woningcorporatie aspecten zijn behandeld. 

 

Een deel van de fiscaal afwijkende waarderingen is 

niet tot waardering gebracht. Daarnaast is uit 

hoofde van voorzichtigheid de actieve latente 

belastingvordering inzake compensabele verliezen 

bij de fiscale eenheid Houdstermaatschappij Het 

Oosten B.V./ Stadsgoed niet gewaardeerd. De 

compensabele verliezen bedragen ultimo 2008 in 

totaal EUR 28 miljoen.
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1. Inleiding
Binnen Stadgenoot is het materieel vast actief in 

exploitatie gewaardeerd tegen een vorm van actuele 

waarde, namelijk de bedrijfswaarde. Deze bedrijfswaarde 

is voor Stadgenoot een belangrijk instrument om de 

waardeontwikkeling van de vastgoedportefeuille bij te 

sturen en om goede investeringsbeslissingen te nemen.

Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan: de contante 

waarde van de toekomstige exploitatie inkomsten 

verminderd met de toekomstige exploitatie uitgaven 

over de geschatte resterende looptijd van de  

verhuureenheden. De bedrijfswaarde wordt per complex 

berekend en geeft de toekomstige verdiencapaciteit  

van dat complex weer.

2. Aanleiding voor wijzigingen in uitgangspunten
Stadgenoot heeft voor de openingsbalans 2008 de 

uitgangspunten voor de berekening van de bedrijfswaarde 

bepaald. Dit jaar zijn er geen materiele wijzigingen 

doorgevoerd. 

3. Uitgangspunten 
In het onderstaande worden de belangrijkste uitgangs

punten met betrekking tot de bedrijfswaarde berekening 

van Stadgenoot weergegeven. Hierbij wordt een 

onderscheid gemaakt in de volgende organisatorische 

onderdelen van Stadgenoot:

Stadgenoot vennootschappelijk paragraaf 3.1 t/m 3.7; –
N.V. Stadsgoed (100% dochter) paragraaf 3.8; –
N.V. Amsterdamse Compagnie (66,7% dochter)  –
paragraaf 3.9.

3.1 Disconteringsvoet en rentabiliteitswaarde 
correctie
De disconteringsvoet is een weergave van de rendements

eis die wordt gesteld ten aanzien van de investeringen 

in het materieel vast actief, dit is ook als zodanig 

verwoord in de regelgeving (RJ 121.324).

Een disconteringsvoet die de actuele marktrente en de 

specifieke risico’s van een actief weergeeft, is de 

rendementseis die investeerders zouden stellen indien 

zij een investering overwegen die voor wat betreft 

kasstroom, tijd en risico vergelijkbaar is.

Hierbij gelden voor wat betreft Stadgenoot de algemene 

uitgangspunten:

Hoe hoger het risico hoe hoger de rendementseis; –
Naast de markt voor sociale huurwoningen (met  –
eigen investeerders, een eigen risico en een eigen 

rendement) is binnen de Amsterdamse corporatie

sector ook sprake van een separate markt voor 

commercieel vastgoed (verhuur bedrijfsonroerend 

goed en verhuur geliberaliseerde woningen). 

Tenslotte is een aparte disconteringsvoet met 

betrekking tot garages en parkeerplaatsen gedefinieerd. 

Mede gezien de eisen vanuit de regelgeving is gekozen 

om voor de periode van de eerste 5 jaar uit te gaan van 

de nominale disconteringsvoet, waarbij rekening wordt 

gehouden met een inflatie van 2,25%. Voor de periode 

vanaf het zesde jaar wordt vervolgens uitgegaan van de 

reële disconteringsvoet.

Tenslotte geldt dat de verwerking van de financierings

rente apart is opgenomen onder een rentabiliteitswaar

de correctie. Dit heeft als voordeel dat wordt geabstraheerd 

van korte termijn invloeden ten gevolge van rente 

Toelichting op de actuele waarde  
van de geconsolideerde balans



Stadgenoot Jaarrekening Jaarverslag 2008156

schommelingen en dat zowel de rendementseis op 

lange termijn als mede de invloed van de actuele rente 

op de portefeuille separaat worden weergegeven.  

Het bovenstaande kan als volgt schematisch worden 

weergegeven. Zie tabel 3.

3.2 Parameters
Voor de bepaling van de prijs en looninflatie wordt er 

gebruik gemaakt van de kortetermijnramingen van het 

CPB. De CAO was nog niet bekend en kon dus niet 

worden verwerkt voor de looninflatie. Voor de OG 

inflatie, die gehanteerd wordt voor de verkoopprijzen 

bestaand bezit, zijn inschattingen gemaakt door de 

directie. De loon inflatie wordt het eerste twee jaar iets 

hoger en daarna hetzelfde ingeschat als vorig jaar.  

De prijsinflatie wordt voor 2009 en 2010 lager ingeschat 

dan vorig jaar en daarna hetzelfde als vorig jaar.  

De onroerend goed inflatie is voor 2009 en 2010 lager 

ingeschat en de daaropvolgende 3 jaar hoger.  

Vanaf 2014 is de onroerend goed inflatie op hetzelfde 

niveau gehouden. De lagere inschattingen voor 2009 en 

2010 voor prijs en OG inflatie houden verband met de 

huidige economische situatie. Zie tabel 4.

3.3 Investeringen en desinvesteringen
Alle onderhoudsuitgaven, met uitzondering van  

uitbreidingsinvesteringen, in de bedrijfswaarde worden 

opgenomen als onderhoudskosten. Er zijn derhalve geen 

onderhoudsinvesteringen opgenomen in de bedrijfs

waarde. Vervangingsinvesteringen zijn in de systematiek 

niet meer aanwezig, want deze maken nu deel uit van 

de onderhoudskosten. Deze lopen nu ook mee voor 

resterende levensduur. In de kasstroombenadering  

is het onderscheid tussen onderhoudskosten en  

vervangingsinvesteringen niet relevant.

Kasstromen inzake verkopen worden conform de 

richtlijn voor een periode van vijf jaar ingerekend.

In onderstaande tabel is de netto verkoop opbrengst en 

het aantal te verkopen woningen per jaar weergegeven. 

Onder de netto verkoop opbrengst wordt verstaan de 

verkoopprijs onder aftrek van de te maken kosten,  

zoals bijvoorbeeld opknapkosten en splitsingskosten. 

Bij Stadgenoot zijn van de totale hoeveelheid  

verhuureenheden (34.137) er 10.997 opgenomen in een 

zogenaamde “verkoopvijver”, waaruit aan zowel 

zittende huurders als particuliere kopers wordt  

verkocht. Dat wil echter niet zeggen dat al deze  

verhuureenheden op termijn worden verkocht, aangezien 

Stadgenoot overwegend het beleid hanteert dat tot 49% 

van het aantal eenheden binnen een complex mag 
Tabel 3

Materiële vaste 
Activa in exploitatie

Periode Nominaal
of reëel

Rendement
Basis

Inflatie Risico
opslag

Rendement
Totaal

Woongelegenheden,
Sociale verhuur

15 jaar
650 jaar

Nominaal
Reëel

3,75%
3,75%

2,25%
0,00%

0,00%
0,00%

6,00%
3,75%

Woongelegenheden,
Geliberaliseerd

15 jaar
650 jaar

Nominaal
Reëel

3,75%
3,75%

2,25%
0,00%

0,25%
0,25%

6,25%
4,00%

Bedrijfsruimte
 

15 jaar
650 jaar

Nominaal
Reëel

3,75%
3,75%

2,25%
0,00%

1,25%
1,25%

7,25%
5,00%

Garages 15 jaar
650 jaar

Nominaal
Reëel

3,75%
3,75%

2,25%
0,00%

0,50%
0,50%

6,50%
4,25%

Solids
15 jaar

650 jaar
Nominaal

Reëel
3,75%
3,75%

2,25%
0,00%

0,00%
0,00%

6,00%
3,75%
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worden verkocht. Er worden alleen voor de eerste 5 jaar 

verkopen ingerekend. Er worden geen verkopen na het 

5e jaar opgenomen in de bedrijfswaarde, ook niet als 

daarover formele besluitvorming heeft plaatsgevonden. 

Zie tabel 5.

3.4 Huurinkomsten, leegstand en mutatiegraad 
Per 1 juli 2008 werden de sociale huurprijzen aangepast 

aan het inflatiepercentage over het jaar 2007. Deze 

systematiek is ook van toepassing voor de huurver

hoging voor 2009. Per 1 juli 2009 worden de sociale 

huurprijzen aangepast aan het inflatiepercentage over 

het jaar 2008. Dat betekent voor het komende jaar  

(1 juli 2009 t/m 30 juni 2010) een maximale huurver

hoging van 2,5 procent voor de sociale huurprijzen.  

Dit heeft het kabinet besloten op voorstel van minister 

Van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie. Voor de 

komende jaren zijn nog geen uitspraken gedaan en 

hanteren we derhalve hetzelfde uitgangspunt. In 

paragraaf 5.4 wordt aangegeven hoe dit inflatievolgend 

huurbeleid is verwerkt. Evenals voorgaand jaar geldt 

verder dat de restrictie m.b.t. het aantal woningen in  

de kernvoorraad is losgelaten.

Het gemiddelde huurdervingspercentage is iets gestegen. 

Voor de Bedrijfseenheid Wonen is de huurderving voor 

de eerste 5 jaar aflopend van 2,8% naar 2,6% en daarna 

2,5%. Voor de bedrijfseenheid Commercieel 

Maatschappelijk Vastgoed voor de eerste 5 jaar 7,7% 

naar 3,8% en daarna eveneens 3,8%, wat verband houdt 

met opleveringen nieuwbouw in 2008.

De onderstaande huurdervingspercentages zijn opgeno

men in de bedrijfswaarde 2007 van Stadgenoot. Voor 

eenheden binnen de bedrijfseenheid Woonruimte van 

voormalig Het Oosten werd 2,9% huurderving voor een 

periode van 5 jaar ingerekend voor eenheden welke zijn 

opgenomen in de verkoopvijver. Na deze periode werd 

evenals voor alle overige eenheden 2,3% aan huur

derving ingerekend. Voor eenheden binnen de bedrijfs

eenheid Bedrijfsruimte van voormalig Het Oosten werd 

de huurderving voor de komende jaren op 3,5%  

geschat. Voormalig AWV hanteerde 1,5% huurderving 

voor alle verhuureenheden.

In 2007 is, evenals in voorgaande jaren, gerekend met 

een gedifferentieerde mutatiegraad, waarbij een 

onderscheid wordt gemaakt naar woongelegenheden, 

garages en bedrijfspanden. Verder wordt bij de woon

gelegenheden welke zijn opgenomen in de verkoop

vijver, de mutatiegraad voor de komende jaren verder 

gedifferentieerd, aangezien bij de start van het uitponden 

van een complex de mutatiegraad hoger ligt dan in 

Tabel 5

Bedragen x € 1.000,-

2009 2010 2011 2012 2013

Netto verkoop opbrengst 47.130 48.365 83.593 86.564 90.775

Verkoop aantal woningen 300 300 525 525 525

Netto verkoop opbrengst per vhe 157 161 159 165 173

Tabel 4

Jaar
 

Loon infl.
JR. '08

Loon infl.
JR. '07

Prijs infl.
JR. '08

Prijs infl.
JR. '07

OG infl.
JR. '08

OG infl.
JR. '07

2008 n.v.t. 2,30% 2,50% 2,00% n.v.t. 4,00%

2009 3,75% 2,25% 1,50% 3,00% 0,00% 3,00%

2010 2,50% 2,25% 1,00% 2,25% 1,00% 2,25%

2011 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 3,25% 2,25%

2012 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 3,25% 2,25%

2013 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 3,25% 2,25%

2014 en 
verder 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25%
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latere jaren. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat  

bij de start van het uitponden van een complex relatief 

meer verkoop aan zittende huurders plaatsvindt.

3.5 Onderhoud en restant (economische) levensduur
De resterende levensduur ultimo 2008 is 27,3 jaar.  

Een gemiddelde stijging van 1,2 jaar ten opzichte van 

2007. Voor een groot deel van het bezit daalt de  

levensduur met 1 jaar.

Nieuwbouw van 815 eenheden met een restant levens

duur van 50, evenals verder aanpassen levensduren van 

complexen naar 30 jaar, die in de verkoopvijver zijn 

opgenomen, hebben tot deze aanpassing geleid. Bij 

verkoop van huurwoningen is het uitgangspunt dat deze 

een minimale levensduur van 30 jaar hebben, derhalve 

is deze aanpassing gedaan. Verder is in de bedrijfswaarde 

2007, net als voorgaande jaren, rekening gehouden met 

de voorgenomen besluitvorming betreffende sloop. 

Ook voor 2008 is het planmatig onderhoud gebaseerd 

op het meerjarig onderhoudsplan per complex. De basis 

voor dit onderhoudsplan is een visuele controle van de 

technische staat van een complex (conditiemeting), 

waarbij wordt bepaald welke onderhoudsuitgaven 

noodzakelijk zijn om de resterende levensduur te 

realiseren en vice versa. Zodoende zijn per complex de 

planmatige onderhoudsuitgaven en de economische 

levensduur aan elkaar gerelateerd.

3.6 Gemiddelde kasstromen per verhuureenheid
Stadgenoot differentieert haar kasstromen naar bezit. 

Normbedragen worden alleen gehanteerd indien er 

nauwelijks een relatie bekend is tussen het bezit en de 

kosten. Om het inzicht in de bedrijfswaarde te vergroten 

hebben wij de gemiddelde kasstromen per verhuureenheid 

berekend. Daarbij wordt een periode van 5 jaar gehanteerd. 

Zie tabel 6 en 7.

Toelichting op significante afwijkingen

Wonen
De gemiddelde huurinkomsten zijn voor een groot  –
deel gestegen als gevolg van het overdragen van 

parkeergelegenheden naar Commercieel 

Maatschappelijk Vastgoed; 

Huurderving is naar boven bijgesteld op basis van  –
huidige economische situatie, alsmede verbeterd 

inzicht;

Planmatig onderhoud is gedaald door wegvallen  –
relatief hoge kasstroom 2008, die niet meer  

opgenomen is in berekening jaarrekening 2008. 

Klachtenonderhoud is naar beneden bijgesteld en  

het bedrag voor mutaties is ongeveer verdubbeld. 

Maatschappelijk/leefbaarheid is naar boven 

bijgesteld;

Zakelijke lasten zijn verhoogd. Dit heeft mede te  –
maken met het minder ingeplande afkoop erfpacht, 

met als gevolg hogere erfpachtcanon;

Tabel 6

Wonen 
Kasstromen gemiddeld per vhe per jaar 2008 2007

Huurinkomsten 4.801 4.461

Huurderving 129 85

Planmatig onderhoud 764 880

Klachtenonderhoud 306 350

Mutatieonderhoud 410 207

Maatschappelijk / leefbaarheid 112 68

Zakelijke lasten 346 300

Beheerkosten 1.012 933

Tabel 7

Commercieel Maatschappelijk Vastgoed
Kasstromen gemiddeld per vhe per jaar 2008 2007

Huurinkomsten 5.800 8.508

Huurderving 335 251

Planmatig onderhoud 256 538

Klachtenonderhoud 52 475

Mutatieonderhoud 176 137

Maatschappelijk / leefbaarheid 30 43

Zakelijke lasten 210 397

Beheerkosten 300 1.908
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Beheerskosten zijn hoger als gevolg van overheveling  –
vanuit Commercieel Maatschappelijk Vastgoed. 

Commercieel Maatschappelijk Vastgoed
De gemiddelde huurinkomsten zijn voor een groot  –
deel gedaald als gevolg van het overdragen van 

parkeergelegenheden naar Commercieel 

Maatschappelijk Vastgoed;

Huurdervingpercentage is naar boven bijgesteld; –
Planmatig onderhoud is lager door de relatief lage  –
kosten van de overgedragen parkeergelegenheden. 

Klachtenonderhoud is naar beneden bijgesteld.  

Het mutatieonderhoud is echter weer naar boven 

bijgesteld;

De zakelijke lasten zijn gemiddeld gedaald als gevolg  –
toevoeging parkeergelegenheden;

De beheerkosten zijn gedaald door enerzijds het over –
hevelen kosten naar Wonen in verband met het 

uitgangspunt van marktconforme exploitatielasten voor 

Commercieel Maatschappelijk Vastgoed en anderzijds 

het overhevelen van parkeergelegenheden van 

Wonen naar Commercieel Maatschappelijk Vastgoed.

3.7 Complex indeling
Bij het opstellen van de jaarrekening dienen corporaties 

zich onder meer te houden aan het Burgerlijk Wetboek 

2, Titel 9, richtlijn 645. Deze richtlijn is aangescherpt en 

is met ingang van de jaarrekening 2004 effectief. Deze 

aanscherping houdt onder meer in dat bij het opstellen 

van de complexindeling in de bedrijfswaarde aansluiting 

moet worden gezocht bij:

Het interne beleid en bedrijfsvoering; –
Het beleid gericht op bepaalde productmarkt  –
combinaties (gelijkluidend beleid).

Binnen Stadgenoot vindt sturing met betrekking tot de 

toekomstige waardeontwikkeling plaats op basis van  

de verschillende marktgebieden binnen Amsterdam.  

De complexindeling binnen de bedrijfswaarde is hierop 

aangepast. Overigens heeft een verandering van 

complexindeling geen invloed op de hoogte van de 

bedrijfswaarde. Voor Stadgenoot is een nieuwe  

complexindeling opgesteld, aangezien beide corporaties, 

de AWV en Het Oosten. Een eigen complexindeling 

hanteerden in hun bedrijfswaarde. De in de openings

balans 2008 gehanteerde complexindeling, is eveneens 

toegepast voor jaarrekening 2008.

3.8 Dochteronderneming N.V. Stadsgoed
De N.V. Stadsgoed is een 100% dochteronderneming 

Stadgenoot en heeft haar bezit voornamelijk in de 

binnenstad. De bedrijfswaarde berekening bij Stadsgoed 

geschiedt op basis van dezelfde uitgangspunten als de 

bedrijfswaarde berekening bij Stadgenoot. 

Stadsgoed heeft ingaande jaarrekening 2006 de discon

teringsvoet voor bedrijfsruimte van 7,25% naar 6,75% 

verlaagd. De risicoopslag voor bedrijfsruimtes is 

verlaagd van 1,25% naar 0,75%. Het risicoprofiel van 

bedrijfsruimte in de binnenstad van Amsterdam is zeer 

afwijkend van die van bedrijfsruimte elders in de stad of 

in andere steden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt 

door de relatieve schaarste aan bedrijfsruimte, in het 

bijzonder in het segment waarin Stadsgoed opereert, 

die van de kleinschalige ruimtes en bedrijfsverzamel

gebouwen. Lage huurderving, goede onderhoudsstaat 

en lage mutatiegraad door aanvaardbare normale 

markthuren spelen ook mee bij deze aanpassing van de 

risicoopslag.

3.9 Dochteronderneming N.V. Amsterdamse 
Compagnie
De N.V. Amsterdamse Compagnie is een 66,7% dochter

onderneming van Stadgenoot. De andere 33,3% is in het 

bezit van de Gemeente Amsterdam. Doel van deze 

organisatie is het realiseren van kleinschalige bedrijfs

ruimte. Daarbij streeft de Amsterdamse Compagnie 

ernaar de leefbaarheid in de wijk waar mogelijk en 

nodig te verbeteren. De bedrijfswaarde berekening bij 

N.V. Amsterdamse Compagnie geschiedt op basis van 

dezelfde uitgangspunten als de bedrijfswaarde bereke

ning bij Stadgenoot. 
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4. Totaal overzicht materiële vaste activa in 
exploitatie
Samengevat is de actuele waarde van het materieel  

vast actief in exploitatie in de jaren 2008 en 2007 volgt. 

Zie tabel 8.

5. Verschillen analyse
Ten opzichte van 2007 heeft er een mutatie in de 

materiële vaste activa in exploitatie plaatsgevonden van 

€ 139,4 miljoen. Aan de hand van de verschillen analyse 

wordt de mutatie in de bedrijfswaarde inzichtelijk 

gemaakt. In onderstaande tabel worden oorzaken 

weergegeven, welke vervolgens worden toegelicht.

Zie tabel 9.

5.1 Autonome ontwikkeling  € 35,7 miljoen
In de eerste stap wordt de autonome waardeontwik

keling in 2008 inzichtelijk gemaakt. In deze stap wordt 

er 1 jaar opgeschoven in de tijd (naar ultimo 2008).  

De waardemutatie wordt verklaard, doordat kasstromen 

uit 2008 wegvallen (€ 125,0 miljoen) en overige  

kasstromen één jaar dichterbij komen (€ 89,3 miljoen).

De restant levensduur van de complexen is gemiddeld 

nog 27 jaar. In deze periode van de levenscyclus ziet 

men over het algemeen dat de bedrijfswaarde stijgt. 

Echter is dit in dit geval niet te zien. Het wegvallen van 

de kasstromen uit 2008 heeft meer impact, dan het  

1 jaar minder contant maken van alle kasstromen die 

daarna vallen. Dit komt door een grote wegvallende 

kasstroom opbrengst verkopen (95 miljoen). In totaal 

daalt de bedrijfswaarde met bijna 36 miljoen door 

autonome waarde ontwikkeling.

Overigens worden in de bedrijfswaarde van 2008 ook de 

verwachte verkopen voor 2013 (het vijfde jaar) opgenomen. 

Immers Stadgenoot gaat uit van een zich elk jaar 

aanvullende verkoopvijver. Hierdoor zal het aantal 

verkopen in de loop van de jaren niet dalen, maar 

constant blijven (circa 525 verkopen per jaar). Dit effect 

is opgenomen in stap 4, beleidswijzigingen. Voor 2009 

en 2010 is in verband met de huidige economische 

situatie uitgegaan van 300 verkopen per jaar. Voor de 

jaren 2011, 2012 en 2013 525 per jaar. 

5.2 Voorraadmutaties € 194,9 miljoen
Verkopen € 16,8 miljoen
In de prognose werden bijna 550 verkopen verwacht, 

terwijl er in werkelijkheid bijna 320 zijn verkocht van de 

verhuureenheden die ultimo 2007 nog in exploitatie waren. 

Aangezien er minder verhuureenheden zijn verkocht dan 

geprognosticeerd, is het aantal verhuureenheden in 

exploitatie ultimo 2008 hoger geworden. Hierdoor stijgt 

de bedrijfswaarde met € 16,8 miljoen.

Tabel 9

in miljoenen euro’s

Stand per 31-12-2007 1.790,5

Stap 1: autonome ontwikkeling 35,7

Stap 2: voorraadmutaties 194,9

Stap 3: parameterwijzigingen 50,4

Stap 4: beleidswijzigingen 136,4

Stap 5: rentabiliteitswaarde correctie 49,7

Stap 6: dochter N.V. Stadsgoed 5,9

Stap 7: dochter Amsterdamse Compagnie 10,6

Stand per 31-12-2008 1.929,9

Tabel 8

Materiële vaste activa in  
exploitatie x € miljoen

Jaar-
rekening 

2008

Jaar-
rekening 

2007

Verschil
2008  

-/- 2007

Stadgenoot vennootschappelijk 1.822,4 1.699,5 122,9

N.V. Stadsgoed 88,1 82,2 5,9

Amsterdamse Compagnie 19,4 8,8 10,6

Stadgenoot geconsolideerd 1.929,9 1.790,5 139,4
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Nieuw in exploitatie € 127,8 miljoen
Ook zijn er nieuwe vhe’s in exploitatie gegaan in 2008. 

Het aantal nieuwbouw bedraagt 815 en het aantal 

aankopen 290 verhuureenheden. De bedrijfswaarde van 

de nieuwbouw en aankopen bedraagt respectievelijk  

€ 72,3 en € 55,5 miljoen.

Verbeteringen € 21,1 miljoen
Er zijn in 2008 verbeteringen uitgevoerd, die hebben 

geleid tot extra huurverhogingen, levensduurverleng

ingen en/of extra WWSpunten. Dit heeft betrekking  

op 1.764 verhuureenheden. 

 

Nieuwe woninggegevens  € 17,5 miljoen
Wanneer ultimo 2008 de nieuwe woninggegevens 

worden geanalyseerd, dan ontstaat er een daling van  

de bedrijfswaarde van € 17,5 miljoen. De netto  

verkoopopbrengst is gemiddeld lager ingeschat, wat  

het grootste deel van deze daling veroorzaakt.

 

Overige mutaties verhuureenheden € 46,7 miljoen
Er zijn in 2008 ook vhe’s weggevallen en bijgekomen als 

gevolg van diverse redenen.Als gevolg van onder andere 

ruil en samenvoeging zijn 60 vhe’s weggevallen, wat 

een effect van  € 1,5 miljoen veroorzaakt. De bedrijfs

waarde is gestegen met € 8,4 miljoen door de overgang 

van per saldo 1450 eenheden naar BOG, die daar lagere 

kosten doorberekend krijgen dan bij WONEN. Daarnaast 

is de bedrijfswaarde gestegen met € 39,8 miljoen door 

het opnemen van verhuureenheden die al wel in 

exploitatie waren, maar niet deel uitmaakte van de 

bedrijfswaarde 2007. 

5.3 Parameter wijzigingen; € 50,4 miljoen
Het waardeeffect dat hier wordt bepaald wordt  

veroorzaakt door een wijziging van toekomstige inzichten 

met betrekking tot verschillende parameters die van 

belang zijn voor de bedrijfswaarde berekening.  

Het gaat hier nog niet om beleid, maar om de inflatie, 

disconteringsvoet, levensduren en mutatiegraad.

Indexeringen  € 30,7 miljoen
De loon inflatie wordt het eerste twee jaar iets hoger en 

daarna hetzelfde ingeschat als vorig jaar. De prijsinflatie 

wordt voor 2009 en 2010 lager ingeschat dan vorig jaar 

en daarna hetzelfde als vorig jaar. De onroerend goed 

inflatie is voor 2009 en 2010 lager ingeschat en de 

daaropvolgende 3 jaar hoger. Vanaf 2014 is de onroerend 

goed inflatie op hetzelfde niveau gehouden. De bedrijfs

waarde daalt met € 30,7 miljoen, als gevolg van deze 

wijzigingen in de indexaties.

Disconteringsvoet € 2,8 miljoen
De disconteringsvoet is bij Stadgenoot per product 

gedifferentieerd door middel van risicoopslagen.  

Ten opzicht van voorgaand jaar is de risicoopslag van 

de woongelegenheden geliberaliseerd gewijzigd, van 

0,50% naar 0,25%. De disconteringsvoet hiervan wijzigt 

derhalve van 6,50% naar 6,25%. De overige risico 

opslagen en disconteringsvoeten zijn niet gewijzigd.  

De bedrijfswaarde stijgt met € 2,8 miljoen, als gevolg 

van deze aanpassing. 

 

Levensduren € 63,0 miljoen
De restant levensduren van de complexen zijn per saldo 

gestegen. De restant levensduur is met 1,2 jaar gestegen 

van 26,1 naar 27,3 jaar. Nieuwbouw van 815 eenheden 

met een restant levensduur van 50 , evenals verder 

aanpassen levensduren van complexen naar 30 jaar, die 

in de verkoopvijver zijn opgenomen, hebben tot deze 

aanpassing geleid. Bij verkoop van huurwoningen is het 

uitgangspunt dat deze een minimale levensduur van  

30 jaar hebben, derhalve is deze aanpassing gedaan. De 

verhoging met 1,2 jaar gemiddelde levensduur, heeft een 

stijging in bedrijfswaarde van € 63,0 miljoen tot gevolg.

Mutatiegraad € 15,3 miljoen
De mutatiegraad voor Wonen is aangepast en 0,2% 

hoger dan vorig jaar. De mutatiegraad in de bedrijfs

waarde is nu 6,5%, terwijl dat vorig jaar nog 6,3%. was. 

Na deze aanpassing worden er meer inkomsten behaald 
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uit harmonisatie. Daarnaast worden er meer woningen 

verkocht. De bedrijfswaarde stijgt hierdoor met  

€ 15,3 miljoen. De stijging van de verkopen is weer 

gecorrigeerd bij de desinvesteringen, aangezien daar 

het nieuwe verkoopbeleid is verwerkt en deze stijging 

weer is gecorrigeerd. 

5.4 Beleidswijzigingen  € 136,4 miljoen
Naast de gewijzigde aannames voor de parameters 

resulteren tenslotte ook de beleidswijzigingen voor 

2009 en verder in een bedrijfswaarde mutatie.

Huurbeleid – € 25,2 miljoen 
De nieuwe huur bij mutatie is gemiddeld lager dan 

voorheen. Het kabinet heeft besloten dat het huurbeleid 

voor 2009 inflatievolgend is voor de sociale huursector, 

evenals voor 2008 het geval was. Het in de bedrijfswaar

de opgenomen huurbeleid voor de sociale huursector is 

voor alle jaren inflatievolgend, evenals bij de voorgaande 

bedrijfswaarde. Voor de andere huurgroepen is  

eveneens voor alle jaren inflatievolgend huurbeleid 

opgenomen. Huurverhogingen boven inflatie, die in de 

voorgaande bedrijfswaarde waren opgenomen voor 

verschillende huurgroepen binnen de periode van 5 jaar, 

zijn niet meer opgenomen. Binnen de bedrijfseenheid 

Wonen had dat betrekking op de vrije sector(+1,5% voor 

eerste 3 jaar), parkeergelegenheden(+1,0% voor eerste  

3 jaar) en bedrijfsruimtes(+0,25% voor de eerste 5 jaar). 

De bedrijfseenheid Commercieel Maatschappelijk 

Vastgoed hanteert net als voorgaand jaar inflatie

volgend huurbeleid.

Huurderving  € 16,9 miljoen
Het gemiddelde huurdervingspercentage is iets gestegen, 

wat geleid heeft tot een daling van de bedrijfswaarde 

met € 16,8. Voor de Bedrijfseenheid Wonen is de 

huurderving voor de eerste 5 jaar aflopend van 2,8% 

naar 2,6% en daarna 2,5%. Voor de bedrijfseenheid 

Commercieel Maatschappelijk Vastgoed voor de eerste  

5 jaar 7,7% naar 3,8% en daarna eveneens 3,8%, wat 

verband houdt met opleveringen nieuwbouw in 2008.

De onderstaande huurdervingspercentages zijn  

opgenomen in de bedrijfswaarde 2007 van Stadgenoot.  

Voor eenheden binnen de bedrijfseenheid Woonruimte 

van voormalig Het Oosten werd 2,9% huurderving voor 

een periode van 5 jaar ingerekend voor eenheden welke 

zijn opgenomen in de verkoopvijver. Na deze periode 

werd evenals voor alle overige eenheden 2,3% aan 

huurderving ingerekend. Voor eenheden binnen de 

bedrijfseenheid Bedrijfsruimte van voormalig Het 

Oosten werd de huurderving voor de komende jaren  

op 3,5% geschat. Voormalig AWV hanteerde 1,5% 

huurderving voor alle verhuureenheden.

Exploitatie uitgaven  € 96,8 miljoen
Met betrekking tot de exploitatie uitgaven wordt het 

volgende opgemerkt: 

Organisatie, vastgoed en finacieringskosten ten laste  –
van de bedrijfswaarde: De in te rekenen kosten zijn 

licht gedaald, wat tot een stijging van de bedrijfs

waarde leidt met € 5,3 miljoen; 

Erfpachtcanon: Door wijzigingen in de te verwachten  –
afkopen erfpacht, is de bedrijfswaarde gedaald met  

€ 4,1 miljoen. Geplande af te kopen erfpacht van wat 

nu nog als erfpacht canon is ingerekend, is in 

tegenstelling tot voorgaande bedrijfswaarde niet 

meer opgenomen, teneinde het investeringsvolume 

te verlagen. Hierdoor stijgt het in te rekenen bedrag 

voor erfpachtcanon;

Belastingen: er zijn meer kosten ingerekend, wat  –
leidt tot een daling van de bedrijfswaarde met  

€ 10,3 miljoen. Dit houdt verband met een hogere 

begroting 2009 dan begroting 2008 voor deze kosten;

Onderhoud: de uitgaven voor onderhoud zijn hoger  –
geprognosticeerd dan voorgaand jaar, hetgeen leidt 

tot een afname van de bedrijfswaarde met € 87,7 

miljoen. Deze afname bestaat voor € 2,7 miljoen uit 

planmatig onderhoud. Klachtenonderhoud is lager 

ingerekend met een positief effect op de bedrijfs

waarde van € 26,3 miljoen. Het bedrag voor mutatie

onderhoud is ongeveer tweemaal zo hoog geworden 

met een negatief effect op de bedrijfswaarde van  
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€ 94,0 miljoen. De uitgaven voor maatschappelijk/

leefbaarheid zijn hoger ingeschat met als gevolg een 

afname van de bedrijfswaarde met € 17,3 miljoen.

(Des)investeringen € 2,5 miljoen
Stadgenoot gaat uit van een zich elk jaar aanvullende  –
verkoopvijver. Er worden verkopen ingerekend voor  

5 jaar. Hier wordt dus het bij de autonome ontwik

keling weggevallen eerste jaar van de verkopen 

toegevoegd, door een jaar toe te voegen aan de 

verkopen. Daarnaast is hier de wijziging in de 

verkoopaantallen verwerkt van de oorspronkelijk 

opgenomen tweede tot vijfde jaar. In bedrijfswaarde 

2007 zijn 2.379 verkopen ingerekend en in bedrijfs

waarde 2008 2.175, ofwel 204 minder. De weggevallen 

verkopen 2008 betreft 539 verkopen, voor 2009 tot 

en met 2012 zijn 190 verkopen minder ingerekend  

en voor 2013 525 verkopen ingerekend. In deze stap 

worden dus 335 verkopen toegevoegd. Het meenemen 

van extra verkopen resulteert in een toename van de 

bedrijfswaarde van € 25,3 miljoen;

Sloopwaarde is gedaald met € 13,1 miljoen, wat  –
verband houdt met een vergroting van de slooplijst 

met als gevolg een lagere bedrijfswaarde;

Restwaarde einde levensduur is gedaald met   –
€ 24,5 miljoen. Dit houdt verband met verlaging van 

de ingeplande afkopen erfpacht, door het niet 

inplannen afkoop erfpacht van wat nu nog als 

erfpachtcanon is ingerekend;

Afkoop erfpacht is verminderd. Dit leidt tot stijging  –
van de bedrijfswaarde met € 14,8 miljoen. Geplande 

af te kopen erfpacht van wat nu nog als erfpacht 

canon is ingerekend, is in tegenstelling tot voorgaande 

bedrijfswaarde niet meer opgenomen, teneinde het 

investeringsvolume te verlagen.

5.5 Rentabiliteitswaarde correctie € 49,7 miljoen
De mutatie in de rentabiliteitswaarde correctie wordt 

veroorzaakt door autonome ontwikkelingen, nieuwe 

leningen, derivatentransacties en wijziging van de 

disconteringsvoet.

De autonome ontwikkeling (verstrijken van tijd en 

aflossen van leningen) veroorzaakt een rentabiliteits

waarde daling van € 7,2 miljoen.

Het effect van nieuwe leningen is een stijging van  

€ 9 miljoen. 

Door gebruik te maken van derivaten hebben wij de 

renteverplichtingen vervangen van een aantal leningen, 

met een totale hoofdsom van € 195 miljoen. Wij hebben 

hoge coupons van kortlopende leningen geneutraliseerd 

door aan de rentestroom tegengestelde renteswaps af 

te sluiten. Vervolgens hebben wij de hoofdsom van die 

leningen gekoppeld aan renteswaps met een lagere 

rente en een langere looptijd. Dit heeft een positief 

effect van € 42,5 miljoen op de rentabiliteitswaarde 

correctie. 

Daarnaast heeft de wijziging van de disconteringsvoet 

van 6,157% naar 6,21% een positief effect van € 5,5 

miljoen.

Per saldo heeft dit een positief effect van € 49,7 miljoen.

5.6 Dochteronderneming N.V. Stadsgoed 
€ 5,9 miljoen
Net als Het Oosten waardeert de 100% dochter de N.V. 

Stadsgoed haar bezit op actuele waarde. Ten opzichte 

van 2007 heeft er een mutatie in de materiële vaste 

activa in exploitatie plaatsgevonden van € 5,9 miljoen. 

Aan de hand van de verschillenanalyse wordt de mutatie 

in de bedrijfswaarde inzichtelijk gemaakt. In onder

staande tabel (tabel 10) worden oorzaken weergegeven, 

welke vervolgens worden toegelicht.

Autonome ontwikkeling € 1,3 miljoen
De restant levensduur van de complexen is gemiddeld 

nog meer dan 40 jaar. In deze periode van de levens

cyclus ziet men over het algemeen dat de bedrijfswaarde 

stijgt. Dit geldt ook voor NV Stadsgoed. Het wegvallen 

van de kasstromen uit 2008 heeft minder impact dan 

het 1 jaar minder contant maken van alle kasstromen 

die daarna vallen. De bedrijfswaarde stijgt met € 1,3 

miljoen als gevolg van deze jaarstap.

Tabel 10

In miljoenen euro’s

Stand per 31-12-2007 82,2

Stap 1: autonome ontwikkeling 1,3

Stap 2: voorraadmutaties 4,5

Stap 3: parameterwijzigingen 0,8

Stap 4: beleidswijzigingen 1,2

Stap 5: rentabiliteitswaarde correctie 0,3

Stand per 31122008 88,1
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Voorraadmutaties € 4,5 miljoen 
Er zijn 26 nieuwe verhuureenheden in exploitatie 

genomen. Dit heeft een positieve bedrijfswaardemutatie 

van € 3,7 miljoen. Drie verhuureenheden zijn uit 

exploitatie genomen in verband met herontwikkeling, 

wat resulteert in een bedrijfswaardedaling van  

€ 0,2 miljoen. De resterende stijging van € 1,0 miljoen 

houdt met name verband met een hogere dan  

verwachte huurstijging.

Parameterwijzigingen € 0,8 miljoen
In de eerste twee jaren is met iets lagere indexatiecijfers 

voor prijs en marktinflatie gerekend dan voorheen. 

Tegelijkertijd is gerekend met een iets hoger loon

inflatiecijfer. Per saldo leidt deze gewijzigde indexatie 

tot een daling van de bedrijfswaarde van € 1,5 miljoen. 

Bij de verhuureenheden die vorig jaar een risicoopslag 

van 0,5% boven op de disconteringsvoet hadden, is deze 

opslag dit jaar naar 0,25% verlaagd. Dit resulteert in een 

lichte stijging van de bedrijfswaarde met € 0,7 miljoen.

Beleidswijzigingen € 1,2 miljoen
Het huurbeleid en de huurderving zijn nagenoeg gelijk 

gebleven. Voor de geliberaliseerde verhuureenheden  

is een kleine wijziging in het huurbeleid doorgevoerd 

wat leidt tot een daling van de bedrijfswaarde van  

€ 0,3 miljoen. Voor planmatig onderhoud is een lagere 

waarde begroot voor de komende jaren, hierdoor stijgt 

de bedrijfswaarde met € 0,8 miljoen. Lagere prognoses 

voor de exploitatielasten zorgt voor een positieve 

bedrijfswaardemutatie van € 0,6 miljoen. Er vinden in 

de berekening geen verkopen meer plaats in de eerste 

vijf jaar en de jaren daarna, hierdoor daalt de bedrijfs

waarde met € 2,4 miljoen. Dit jaar heeft een wijziging 

plaatsgevonden in de berekeningssystematiek van de 

bedrijfswaarde. De verdiscontering vindt nu namelijk 

halverwege het jaar plaats, daar waar dit voorheen een 

het eind van het jaar gebeurde. Dit zorgt voor een 

stijging van de bedrijfswaarde van € 2,5 miljoen.

Rentabiliteitswaardecorrectie  € 0,3 miljoen
De rentabiliteitswaardecorrectie is gedaald met  

€ 0,3 miljoen.

5.7 Dochteronderneming Amsterdamse 
Compagnie(66,7%) € 10,6 miljoen
Net als Stadgenoot waardeert de Amsterdamse 

Compagnie N.V. haar bezit op actuele waarde. 

Stadgenoot heeft een aandeel van 66,7% in de 

Amsterdamse Compagnie N.V. Ten opzichte van 2007 

heeft er een mutatie in de materiële vaste activa in 

exploitatie plaatsgevonden van € 7,7 miljoen. Aan de 

hand van de verschillen analyse wordt de mutatie in  

de bedrijfswaarde inzichtelijk gemaakt. In onderstaande 

tabel worden oorzaken weergegeven, welke vervolgens 

worden toegelicht. Zie tabel 11.

Deelname van 50% naar 66,7% € 2,9 miljoen
In 2008 is de deelname van Stadgenoot in de 

Amsterdamse Compagnie N.V. verhoogd van 50% naar 

66,7%. De volgende stappen zijn gebaseerd op een 

deelname van 66,7% en de stand per 31122007 op 50%. 

Het verschil in de beginstand van het deelnamepercen

tage is € 2,9 miljoen en hier als zodanig opgenomen.

Autonome ontwikkeling € 1,2 miljoen
De restant levensduur van de complexen is gemiddeld 

48 jaar. In deze periode van de levenscyclus ziet men 

over het algemeen dat de bedrijfswaarde stijgt.  

Dit geldt ook voor de Amsterdamse Compagnie N.V.  

Het wegvallen van de kasstromen uit 2008 heeft minder 

impact, dan het 1 jaar minder contant maken van alle 

kasstromen die daarna vallen. De bedrijfswaarde stijgt 

per saldo met € 1,2 miljoen als gevolg van deze jaarstap.

Voorraadmutaties € 3,7 miljoen 
In 2008 zijn 116 verhuureenheden in exploitatie genomen 

die resulteren in een positieve bedrijfswaardemutatie 

van € 5,3 miljoen. Daarnaast heeft in 2008 door de 

transformatie van grootschalige bedrijfsruimen naar 

kleinschalige bedrijfsruimten een aanpassing van de 

Tabel 11

in miljoenen euro’s

Stand per 31-12-2007 8,8

Stap 0: deelname van 50% naar 66,7% 2,9

Stap 1: autonome ontwikkeling 1,2

Stap 2: voorraadmutaties 3,7

Stap 3: parameterwijzigingen 0,2

Stap 4: beleidswijzigingen 1,1

Stap 5: rentabiliteitswaarde correctie 1.9

Stand per 31-12-2008 19,4
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huren plaats gevonden. De totale huursom ultimo 2008 

is hierdoor lager dan de totale huursom ultimo 2007. 

Hierdoor wordt de bedrijfswaarde 2008 vanuit een 

lagere starthuur berekend, hetgeen resulteert in een 

negatieve bedrijfswaardemutatie van € 1,6 miljoen.

Parameterwijzigingen  € 0,2 miljoen
In deze stap zijn de uitgangspunten ten aanzien van de 

economische indices uit 2007 vervangen door de 

uitgangspunten uit 2008. Dit betekent dat er voor de 

jaren 2009 en 2010 met iets lager prijsinflatiecijfer 

wordt gerekend, maar tegelijkertijd met een iets hoger 

looninflatiecijfer. Het (negatieve) effect van een lagere 

prijsinflatie op de huurinkomsten weegt per saldo het 

zwaarst en zorgt ervoor dat de bedrijfswaarde daalt  

met € 0,2 miljoen.

Beleidswijzigingen € 1,1 miljoen
Het huurbeleid is niet veranderd ten opzichte van het 

oude beleid. De ingerekende huurderving stijgt wel  

en hierdoor daalt de bedrijfswaarde met € 0,1 miljoen.

Voor mutatie en planmatig onderhoud zijn hogere 

kosten ingerekend, terwijl voor dagelijks onderhoud 

juist lagere kosten zijn voorzien. Per saldo hebben de 

ingerekende onderhoudskosten geen effect op de 

bedrijfswaarde.

De personeelskosten zijn hoger ingeschat dan 2007, 

terwijl de verwachte uitgaven aan overige bedrijfskosten 

en belastingen lager zijn ingerekend. Per saldo zijn de 

exploitatielasten lager waardoor de bedrijfswaarde 

stijgt met € 0,7 miljoen.

In 2008 heeft een wijziging plaatsgevonden in de 

berekeningssystematiek van de bedrijfswaarde. 

Allereerst worden (des)investeringen zoals sloop nu 

halverwege het jaar verwacht terwijl dit voorheen primo 

jaar was. De exploitatiekasstromen worden nu eveneens 

halverwege het jaar verwacht, dit was juist voorheen 

ultimo jaar. Deze gewijzigde aannames hebben ook 

gevolgen voor de verdiscontering van de kasstromen.  

De verdiscontering vindt nu namelijk medionumerando 

plaats, daar waar dit voorheen dus deels pre en deels 

postnumerando gebeurde. Per saldo is het effect van 

het een half jaar naar voren halen van de exploitatie

kasstromen het grootst, en zorgt dit voor een stijging 

van de bedrijfswaarde van € 0,5 miljoen.

Rentabiliteitswaardecorrectie € 1,9 miljoen
Door de autonome ontwikkeling daalt de rentabiliteits

waardecorrectie met € 0,1 miljoen. Door het aantrekken 

van nieuwe leningen stijgt de rentabiliteitswaarde

correctie met € 2,0 miljoen. Per saldo stijgt de  

rentabiliteitswaardecorrectie met € 1,9 miljoen.

6. Samenhang tussen de mutatie materiële 
vaste activa in exploitatie op de balans en de 
waardeverandering in de winst en verliesrekening
De relatie met hetgeen in de winst en verliesrekening 

wordt vermeld als zijnde waardeverandering,  

namelijk € 6,3 miljoen is als volgt. Zie tabel 12. 

Tabel 12

x € miljoen

MVA in exploitatie
Stadgenoot

vennootschappelijk
N.V.

Stadsgoed
N.V.

Amst. Comp.
Stadgenoot

geconsolideerd

Mutatie op de balans 122,9 5,9 10,6 139,5

Investeringen 156,5 4,7 9,6 170,9

Desinvesteringen 24,5 0,5 0,0 25,1

Waardeveranderinging in Winst & verlies rekening 9,1 1,8 1,0 6,3 
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In duizenden euro’s, na verwerking voorstelresultaatbestemming

Activa 31/12/2008 31/12/2007

Vaste activa

Immateriële vaste activa
Goodwill 0 450

Materiële vaste activa
Onroerende zaken in exploitatie 1.822.432 1.699.511
Onroerende zaken in ontwikkeling 41.962 86.677
Onroerende zaken en roerende zaken 
ten dienste van de exploitatie 39.729 37.576

1.904.123 1.823.765

Financiële vaste activa
Te vorderen BWS subsidies 4.621 5.672
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 61.479 61.096
Vorderingen op groepsmaatschappijen 57.373 18.904
Andere deelnemingen 55.566 63.217
Vorderingen op andere deelnemingen 50.948 47.119
Overige vorderingen 1.676 1.730

231.663 197.738

Totaal vaste activa 2.135.786 2.021.953

Vlottende activa

Voorraden
Materialen 0 108
Voorraad onverkochte woningen/gronden ontwikkelposities 45.203 41.916
Onderhanden werk 16.723 9.771

Vorderingen
Huurdebiteuren 2.783 2.139
Overheid 95 1.493
Groepsmaatschappijen 37.179 12.648
Belastingen 25.127 0
Overige vorderingen 10.204 15.077
Overlopende activa 9.628 4.805

85.016 36.162

Liquide middelen 10.357 8.801

Totaal vlottende activa 157.299 96.758

Totaal activa 2.293.085 2.118.711

Enkelvoudige balans  
per 31 december 2008
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Passiva 31/12/2008 31/12/2007

Eigen vermogen

Kapitaal 33 33
Wettelijke reserve deelnemingen 15.807 27.562
Verenigingsreserve 0 121
Overige reserve 676.693 753.334

Totaal eigen vermogen 692.533 781.050

Voorzieningen

Voorziening deelnemingen 1.974 801
Voorziening projecten 52.724 57.056
Overige voorzieningen 1.306 1.306

Totaal voorzieningen 56.004 59.163

Langlopende schulden

Leningen 1.272.607 1.081.044
Waarborgsommen 8.698 8.215

Totaal langlopende schulden 1.281.305 1.089.258

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 27.429 4.531
Vooruitbetaalde bedragen ohw 9.669 12.400
Schulden aan leveranciers 20.149 21.755
Schulden aan groepsmaatschappijen 9.831 0
Belastingen en premies sociale verzekeringen 7.316 4.255
Overige schulden 140.500 103.500
Overlopende passiva 48.349 42.798

Totaal kortlopende schulden 263.243 189.240

Totaal passiva 2.293.085 2.118.711
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Enkelvoudige winst- en  
verliesrekening 2008
In duizenden euro’s

2008 2007

Bedrijfsopbrengsten
Huren 150.472 146.501
Vergoedingen 11.284 10.939
Verkoop onroerend goederen 100.756 141.625
Wijziging in onderhanden werk -34.689 13.316
Geactiveerde productie eigen bedrijf 756 1.048

Doorberekend aan derden 4.233 7.826
Diverse opbrengsten 9.245 5.956
Overige bedrijfsopbrengsten 13.478 13.782

Som der bedrijfsopbrengsten 242.056 300.579

Bedrijfslasten
Uitbesteed werk 30.993 75.635
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 3.124 2.347
Overige waardeveranderingen van (im)materiële vaste activa 1 81.553 81.850
Erfpacht 2.605 2.469
Belastingen 8.105 7.816
Lonen en salarissen 16.978 18.880
Sociale lasten 2.157 1.871
Pensioenlasten 3.566 3.595
Uitzendkrachten 6.977 2.828
Totaal personeelslasten 29.678 27.174

Lasten onderhoud 50.548 33.822
Bijzondere waardeverandering van voorraden 29.049 0
Overige bedrijfslasten 46.863 32.559

Som der bedrijfslasten 282.517 263.672

Bedrijfsresultaat -40.461 36.907

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 3.082 5.721
Rentelasten en soortgelijke lasten 54.668 50.028

Totaal financiële baten en lasten -51.586 -44.307

Resultaat normale bedrijfsuitoefening voor belastingen -92.047 -7.400

Vennootschapsbelasting 25.127 155
Resultaat deelnemingen -12.508 2.067

Resultaat normale bedrijfsuitoefening na belastingen -79.428 -5.488

Mutatie actuele waarde materiële vaste activa -9.089 56.827

Jaarresultaat -88.517 51.340
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In duizenden euro’s

2008 2007

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat -40.461 36.907
Aanpassingen voor:
 afschrijvingen 3.574 2.347
 overige en bijzondere waardeveranderingen 110.962 81.850
 mutatie voorzieningen 1.173 753
Veranderingen in werkkapitaal:
 mutatie vorderingen -48.854 34.685
 mutatie kortlopende schulden 16.837

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 83.692 118.129

Rentebaten 3.082 5.721
Rentelasten -54.668 50.028
Resultaat uit deelnemingen -12.508 2.067
Vennootschapsbelasting 25.127 155

-38.967 42.395

Saldo kasstroom uit operationele activiteiten 4.264 112.641

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa:
 onroerende zaken in exploitatie -143.097 27.390
 onroerende zaken in ontwikkeling -54.603 80.058
 onroerende zaken t.d.v. de exploitatie -5.277 1.105
 mutatie onderhanden werk/voorraden -42.271 23.257
Desinvesteringen in materiële vaste activa 24.521 39.256
Mutatie financiële vaste activa -33.925 81.872

Saldo kasstroom uit investeringsactiviteiten -254.652 -127.912

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie waarborgsommen 483 512
Ontvangsten langlopende schulden 295.000 87.900
Aflossingen langlopende schulden -103.494 113.912
Mutatie spaarloon 57 92
Mutatie kasgeldleningen 37.000 23.000

Saldo kasstroom uit financieringsactiviteiten 229.046 -2.408

Netto kasstroom -21.342 -17.679

Mutatie liquide middelen/Schulden kredietinstellingen
Saldo begin boekjaar 4.270 21.949
Saldo einde boekjaar -17.072 4.270

Totaal mutatie liquide middelen -21.342 -17.679

Enkelvoudig kasstroomoverzicht 2008
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Toelichting op de afzonderlijke posten 
van de enkelvoudige balans
In duizenden euro’s

Activa 31/12/2008 31/12/2007

Vaste activa

Immateriële vaste activa
Goodwill
Boekwaarde per 1 januari 450 750
Afschrijvingen -450 300

Boekwaarde per 31 december 0 450

Materiële vaste activa
Onroerende zaken in exploitatie

Actuele waarde per 1 januari 1.699.511 1.608.776 

Mutaties
Investeringen 143.097 27.390 
Waardevermindering aankopen/renovatie -54.021 9.090 
Overboekingen van in ontwikkeling 67.455 54.859 
Desinvesteringen/verkopen -24.521 39.251 
Waardeverandering -58.785 50.651 
Waardeverandering door rentabiliteitswaarde correctie 49.696 6.176 
Mutaties in de actuele waarde 122.921 90.735 

Actuele waarde onroerende zaken in exploitatie  
per 31 december 1.822.432 1.699.511 

De boekwaarde op basis van historische kostprijs bedraagt 1.367.543 1.150.846 

De herwaarderingsreserve bedraagt 461.715 535.177 

Onroerende zaken in ontwikkeling
Huurwoningen:
Bestede kosten per 1 januari 144.228 123.167 
Cumulatieve waardevermindering -114.607 45.985 
Boekwaarde per 1 januari 29.621 77.182 

Mutaties
Investeringen 54.603 80.058 
Waardevermindering -27.532 72.760 
Overboeking naar in exploitatie -67.455 54.859 
Mutaties in boekwaarde -40.384 47.561 

Bestede kosten per 31 december 109.630 144.228 
Cumulatieve waardevermindering -120.392 114.607 
Boekwaarde onroerende zaken in ontwikkeling  
per 31 december -10.762 29.621 

Toelichting enkelvoudige jaarrekening 

Algemeen
Voor zover posten uit de balans en winst- en 

verliesrekening hierna niet nader zijn toegelicht, 

wordt verwezen naar de toelichting op de geconsoli-

deerde balans en winst- en verliesrekening.

Grondslagen voor waardering en  
resultaatbepaling
De grondslagen voor de waardering van activa en 

passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die 

voor de geconsolideerde balans en winst- en 

verliesrekening.
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31/12/2008 31/12/2007

Vaste activa (vervolg):

Onroerende zaken in ontwikkeling 41.962 86.677 
Voorziening -52.724 57.056 

-10.762 29.621 

Onroerende en roerende zaken te dienste van de exploitatie
Verkrijgingsprijzen per 1 januari 52.650 52.343 
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -15.074 13.820 
Boekwaarde per 1 januari 37.576 38.523 

Mutaties 
Investeringen 5.277 1.105 
Desinvesteringen 0 5 
Afschrijvingen -3.124 2.047 
Mutaties in de boekwaarde 2.153 947 

Verkrijgingsprijzen per 31 december 51.056 52.650 
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -11.327 15.074 
Boekwaarde onroerende en roerende zaken ten dienste  
van de exploitatie per 31 december 39.729 37.576 

Totaal materiële vaste activa 1.904.123 1.823.765 

Financiële vaste activa

Te vorderen BWS subsidies per 1 januari 5.672 6.857
Aflossingen/afwaarderingen -1.051 1.185

Te vorderen BWS subsidies per 31 december 4.621 5.672

Deelnemingen in groepsmaatschappijen per 1 januari 61.096 5.043

Toevoegingen 2.540 58.542
Aflossingen/afwaarderingen -2.157 2.489

383 56.053

Deelnemingen in groepsmaatschappijen per 31 december 61.479 61.096

De deelnemingen in groepsmaatschappijen  
zijn als volgt onderverdeeld:
Houdstermaatschappij Het Oosten 61.082 58.542 
Bruggebouw AWV CV 397 2.554 

Totaal deelnemingen in groepsmaatschappijen 61.479 61.096 

Vorderingen op groepsmaatschappijen per 1 januari 18.904 38.046

Toevoegingen 38.492 5.369
Aflossingen/afwaarderingen -23 24.510

38.469 19.142

Vorderingen op groepsmaatschappijen per 31 december 57.373 18.904

De overige onroerende en roerende goederen bestaan 

uit bedrijfsmiddelen (wagenpark, computers e.d.), 

het hoofdkantoor aan de Sarphatistraat 410 en het 

Bos en Lommerplein en serviceposten (geisers, boilers 

e.d. in woningen).

Het kortlopende deel van de te vorderen  

BWS-subsidies bedraagt circa € 1 miljoen.
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31/12/2008 31/12/2007

Financiële vaste activa (vervolg):

De vorderingen op groepsmaatschappijen  
zijn als volgt onderverdeeld:
Nieuw Amerika Ontwikkeling BV 738 702 
Houthavens Ontwikkeling BV 3.044 2.898 
Het Oosten Monumenten BV 31.074 10.387 
BV Huismeesters van Het Oosten 0 23 
AWV Holding BV 1.250 1.100 
AWV Maritiem BV 21.267 3.794 

Totaal vorderingen op groepsmaatschappijen 57.373 18.904 

Andere deelnemingen per 1 januari 63.217 21.081

Toevoegingen 6.999 42.303
Aflossingen/afwaarderingen -14.650 167

-7.651 42.136

Andere deelnemingen per 31 december 55.566 63.217

De andere deelnemingen zijn als volgt onderverdeeld:
Kristal NV (16,7% deelneming) 1.846 1.441 
Woningnet NV (10,9 % deelneming) 667 563 
NCT Beheer BV (33,3% deelneming) 30 30 
Aandeel onderhoudsvoorziening VVE 20.140 16.928 
Eerste Amsterdamse gebiedsonderneming BV (33,3% deelneming) 27 6 
Stedenfonds Amsterdam NV (4,2% deelneming) 3.651 2.483 
Far West (32,33% deelneming) 23.992 37.305 
Prospect Zuidas BV (25 % deelneming) 0 5 
Forum Bos en Lommer BV (25 % deelneming) 0 5 
Forum Bos en Lommer CV (24,5 % deelneming) 0 12 
Cooperatieve Herverzekeringsmaatschappij (9,5 % deelneming) 206 206 
VOF Kolenkitbuurt Zuid (43,1 % deelneming) 4.721 2.908 
Delta Forte 0 1.297 
Buurtleven NL (25% deelnemenig) 250 0 
Overige 36 29 

Totaal andere deelnemingen 55.566 63.217 

Vorderingen op andere deelnemingen per 1 januari 47.119 7.111

Toevoegingen 4.717 41.325
Aflossingen/afwaarderingen -888 1.317

3.829 40.008

Vorderingen op andere deelnemingen per 31 december 50.948 47.119

De vorderingen op andere deelnemingen zijn als volgt onderverdeeld:
Stichting Inzet I (Waterstad) 17 17 
Stichting Inzet IV (Czan) 762 443 
Stichting Inzet II 3.145 3.145 
Eerste Amsterdamse gebiedsonderneming BV (33,3% deelneming) 25 521 
Far West (32,33% deelneming) 39.428 39.428 
BLP 1 properties BV 3.627 3.531 
Stichting Woonbench 52 52 
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31/12/2008 31/12/2007

Financiële vaste activa (vervolg):

Prospect Zuidas BV (25% deelneming) 2.895 0 
Forum Bos en Lommer CV (24,5 % deelneming) 1.759 425 
Voorziening -762 443 

Totaal vorderingen op andere deelnemingen 50.948 47.119 

Overige vorderingen per 1 januari 1.730 2.547

Toevoegingen 2 0
Aflossingen/afwaarderingen -56 817

-54 817

Overige vorderingen per 31 december 1.676 1.730

De overige vorderingen zijn als volgt onderverdeeld:
Personeel (fietsplan e.d.) 13 11 
Derivaten 1.663 1.719 

Totaal overige vorderingen 1.676 1.730 

Totaal financiële vaste activa per 31 december 231.663 197.738

Vlottende activa

Materialen 0 108 

Voorraad onverkochte woniningen/ ontwikkelposities 45.203 41.916

Investering ontwikkelposities 71.383 38.507
Investering onverkocht vastgoed 2.869 3.409
Waardeverandering -29.049 0

45.203 41.916

Onderhanden werk koop 7.054 -2.629 

De specificatie van het onderhanden werk is per 31 december als volgt;
Koopwoningen:
Investeringen 50.808 83.463 
Gerealiseerde winsten 1.639 3.673 
Ontvangen termijnen -45.393 89.764 

7.054 2.629 
Onderhanden werk 16.723 9.771 
Vooruitontvangen termijnen -9.669 12.400 

7.054 2.629 

Vorderingen
Huurdebiteuren 
Huurachterstand huidige huurders 2.908 1.912 
Huurachterstand vertrokken huurders 1.859 1.671 

4.767 3.583 
Voorziening huurdebiteuren -1.984 1.445 

Totaal huurdebiteuren 2.783 2.139 
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31/12/2008 31/12/2007

Vlottende activa (vervolg):

De mutatie van de voorziening huurdebiteuren verliep als volgt:
Stand 1 januari 1.445 1.386 
Afboekingen ten laste van de voorziening 0 273 
Dotatie voorziening 539 332 

Stand voorziening huurdebiteuren 1.984 1.445 

Overheid
Overige 95 1.493 

Totaal vorderingen overheid 95 1.493 

Groepsmaatschappijen
Houdstermij. Het Oosten bv 36.856 9.789 
B.V. Huismeesters van Het Oosten 0 2.339 
Ontwikkelcombinatie Nieuw Amerika bv 241 241 
AWV Holding BV 82 106 
VOF Ontw.comb. YMaritiem 0 87 
Vastgoedbedrijf BV 0 86 

Totaal vorderingen groepsmaatschappijen 37.179 12.648 

Belastingen
Latente vordering vennootschapsbelasting 25.127 0 

Totaal belastingen 25.127 0 

Overige vorderingen 

Debiteuren 10.413 14.893 
Overige vorderingen 0 212 
Voorziening debiteuren -209 28 

Totaal overige vorderingen 10.204 15.077 

Overlopende activa

Nog niet vervallen rente BWSsubsidies 317 345 
Vooruitbetaalde erfpacht 631 643 
Vooruitbetaalde assurantiepremie 15 8 
Rente rekeningencourant, deposito 0 655 
Vooruitbetaalde / nog te ontvangen bedragen 6.632 1.823 
Diverse 2.033 1.330 

Totaal overlopende activa 9.628 4.805 

Totaal vorderingen 85.016 36.162 

Liquide middelen

Vrij opneembare banktegoeden 10.357 8.801 

Totaal liquide middelen 10.357 8.801 

De post latente belastingvordering betreft de tot 

waardering gebrachte beschikbare voorwaartse 

verliescompensatie en de tot waardering gebrachte 

tijdelijke verschillen. De latente belastingvordering 

heeft naar verwachting een looptijd langer dan één 

jaar. De latente belastingvordering die niet tot 

waardering is gebracht bedraagt € 575 miljoen
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Passiva 31/12/2008 31/12/2007

Eigen vermogen

Kapitaal
Saldo begin boekjaar 33 46
Terugbetaling en vrijval van kapitaal 0 13

Saldo einde boekjaar 33 33

Wettelijke reserve deelnemingen
Saldo begin boekjaar 27.562 20.912 
Overboeking van/naar overige reserves -11.755 6.650 

Saldo einde boekjaar 15.807 27.562

Verenigingsreserve
Saldo begin boekjaar 121 317
Bestemming resultaat -121 196

Saldo einde boekjaar 0 121 

Reserves
Saldo begin boekjaar 753.334 708.448 
Bestemming resultaat -88.517 51.536 
Overboeking van/naar reserves 11.876 6.650 

Saldo einde boekjaar 676.693 753.334 

Totaal eigen vermogen 692.533 781.050 

Voorzieningen

Voorziening deelnemingen
Saldo begin boekjaar 801 3.649 
Toevoegingen 1.173 784 
Onttrekkingen 0 3.632 

Saldo voorziening deelneming 1.974 801 

Voorziening projecten
Saldo voorziening projecten 52.724 57.056 

Overige voorzieningen 
Saldo begin boekjaar 1.306 2.860 
Toevoegingen 0 156 
Onttrekkingen 0 1.710 

Saldo overige voorzieningen 1.306 1.306 

Totaal voorzieningen 56.004 59.163 

Zie onroerende zaken in ontwikkeling
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31/12/2008 31/12/2007

Langlopende schulden

Leningen 

Saldo begin boekjaar 1.080.776 1.106.787 

Mutaties
Nieuw opgenomen 295.000 87.900 
Aflossingen boekjaar -3.047 35.738 
Vervroegd afgelost in boekjaar -100.447 78.174 

191.506 26.011 

Saldo eind boekjaar 1.272.282 1.080.776 

Spaarloonregeling werknemers 325 268 

Totaal leningen 1.272.607 1.081.044 

Specificatie naar aflossingssoort

Gemeenteleningen 22.091 22.091 
Kapitaalmarktleningen onder WSW/overheidsgarantie 1.250.191 1.058.684 

1.272.282 1.080.775 

≤ 5 jaar > 5 jaar Totaal

Specificatie naar aflossingsperiode
Gemeenteleningen 22.091 0 22.091 
Kapitaalmarktleningen 459.872 790.320 1.250.192 

481.963 790.320 1.272.282 

Waarborgsommen
Woningen en bedrijfsruimten 7.446 7.009 
Op waarborgsommen cumulatief bijgeschreven rente 1.252 1.206 

Totaal waarborgsommen 8.698 8.215 

Totaal langlopende schulden 1.281.305 1.089.258 

De aflossingsverplichting binnen 12 maanden na 

afloop van het jaar bedraagt 49,2 miljoen (2007: 

102,2 miljoen). Het gemiddelde rentepercentage over 

2008 bedroeg 4,3% (2007: 4,6 %).

Bij de verhuur van een woning of bedrijfsruimte 

betaalt de huurder een waarborgsom. Over de 

waarborgsommen wordt rente vergoed gelijk aan de 

rente op de Plusrekening van de Postbank of Euribor.
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31/12/2008 31/12/2007

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 27.429 4.531 

Totaal schulden aan kredietinstellingen 27.429 4.531 

Ontvangen vooruitbetaalde bedragen (zie onderhanden werk) 9.669 12.400 

Totaal vooruitbetaalde bedragen ohw 9.669 12.400 

Schulden aan leveranciers
Overige schulden aan leveranciers 20.149 21.755 

Totaal schulden aan leveranciers 20.149 21.755 

Schulden aan Groepsmaatschappijen
Vastgoedbedrijf bv 9.814 0 
Amsterdamse Compagnie nv 17 0 

9.831 0 

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 7.033 3.274 
Premies sociale verzekeringen en loonheffing 283 981 

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 7.316 4.255 

Overige schulden
Kasgeldlening 140.500 103.500 

Totaal overige schulden 140.500 103.500 

Overlopende passiva
Te betalen rente langlopende leningen 21.665 20.761 
Te betalen rente kasgeldleningen 868 2.006 
Vooruitontvangen huren 3.001 1.970 
Vooruitontvangen bedragen / nog te betalen bedragen 22.815 18.061 

Totaal overlopende passiva 48.349 42.798 

Totaal kortlopende schulden 263.243 189.240 
Voor de niet uit de balans blijkende veplichtingen 

wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening
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In duizenden euro’s

2008 2007

Bedrijfsopbrengsten

Huren 
Huren 157.293 149.512
Huurderving, als gevolg van leegstand -6.296 3.142
Correcties voorgaande jaren 15 36
Dotatie voorziening huurdebiteuren -539 95

Totaal huren 150.472 146.501

Huurderving uitgedrukt in % van de huur 4,00% 2,10%
Huurachterstand huidige huurders in % van de huur 0,00% 1,27%
Huurschuld vertrokken huurders in % van de huur 1,18% 1,12%

Vergoedingen
Serviceverlening 11.284 10.939

Totaal Vergoedingen 11.284 10.939

Verkoop onroerend goederen
Omzet verkoop nieuwbouw 71.816 95.238

Verkoop bestaand bezit 63.771 87.031
Kosten verkoop bestaand bezit -34.831 40.644
Resultaat verkoop bestaand bezit 28.940 46.387

Totaal verkoop onroerend goed 100.756 141.625

Wijziging in onderhanden werk
Kostprijs verkoop nieuwbouw 30.961 75.576
Resultaat verkoop nieuwbouw 6.166 6.346

Productiewaarde 37.127 81.922

Omzet verkoop nieuwbouw -71.816 95.238

Totaal wijziging in onderhanden werk -34.689 -13.316

Geactiveerde productie eigen bedrijf 
Geactiveerde directe uren projectontwikkeling 217 698
Geactiveerde directe uren technisch beheer 539 350

Totaal geactiveerde productie eigen bedrijf 756 1.048

Toelichting op afzonderlijke posten  
van de enkelvoudige winst- en 
verliesrekening
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2008 2007

Bedrijfsopbrengsten (vervolg):

Overige bedrijfsopbrengsten
Doorberekend aan derden
Doorberekende bedrijfslasten 3.379 6.199
Doorberekende onderhoudslasten 789 678
Diverse baten 65 949
Totaal doorberekend aan derden 4.233 7.826

Diverse opbrengsten
Entreegelden en contributies 137 162
Overige opbrengsten 9.107 5.794
Totaal diverse opbrengsten 9.245 5.956

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 13.478 13.782

Bedrijfslasten

Uitbesteed werk
Uitbesteed werk verkoop nieuwbouw 30.961 75.576
Diverse verkoopkosten 32 59

Totaal kostprijs verkoopprojecten 30.993 75.635

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa
Totaal afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 3.124 2.347

Overige waardeveranderingen van (im)materiële vaste activa
Totaal overige waardeveranderingen van  
(im)materiële vaste activa 81.553 81.850

Erfpacht 
Totaal erfpacht 2.605 2.469

Belastingen
Onroerende zaakbelasting 3.437 3.504
Rioolrecht 3.871 3.457
Overige belastingen 792 800
Correcties voorgaande jaren 6 55

Totaal belastingen 8.105 7.816

Lonen en salarissen
Totaal lonen en salarissen 16.978 18.880

Sociale lasten
Totaal sociale lasten 2.157 1.871

Pensioenlasten
Totaal Pensioenlasten 3.566 3.595

Uitzendkrachten
Totaal Uitzendkrachten 6.977 2.828

Betreft afschrijvingen op onroerende en roerende 

zaken ten dienste van de exploitatie.

Ultimo 2008 waren 337 medewerkers in dienst  

(2007: 382) bij Stadgenoot, waarvan 175 vrouwen  

en 162 mannen.
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2008 2007

Bedrijfslasten (vervolg):

Lasten onderhoud
Planmatig onderhoud 30.925 17.478
Mutatieonderhoud 10.084 4.990
Dagelijks onderhoud 6.833 8.878
Maatschappelijk / leefbaarheid 2.706 2.476

Totaal lasten onderhoud 50.548 33.822

Bijzondere waardeverandering van voorraden
Totaal bijzondere waardeverandering van voorraden 29.049 0

Overige bedrijfslasten
Beheerlasten
Algemene bedrijfslasten 8.242 6.217
Overige personeelslasten 1.669 1.948
Huisvesting en inventaris 2.334 1.848
Automatisering 2.597 1.913
Contributie Amsterdamse Federatie, Aedes 361 312
Verzekeringen 1.184 1.061
Acquisitie en voorbereiding projectontwikkeling 1.467 640
Ledenraad 232 395
Fusie kosten¹ 6.253 447
Advieslasten² 3.479 2.974
Totaal beheerlasten 27.817 17.755

Diverse lasten
Servicelasten 10.128 10.301
Vereniging Stadgenoot 0 130
Diverse bedrijfslasten 8.918 4.373
Totaal diverse lasten 19.046 14.804

Totaal overige bedrijfslasten 46.863 32.559

² Honoraria accountant
KPMG Overig KPMG Totaal

Accountants netwerk KPMG
2008 2008 2008

Onderzoek van de jaarrekening 250 0 250
Andere controleopdrachten 2 0 2
Adviesdiensten op fiscaal terrein 0 33 33
Andere niet controlediensten 14 52 66

266 85 351

KPMG Overig KPMG Totaal
Accountants netwerk KPMG

2007 2007 2007
Onderzoek van de jaarrekening 289 0 289
Andere controleopdrachten 3 0 3
Adviesdiensten op fiscaal terrein 0 43 43
Andere niet controlediensten 0 62 62

292 105 397

1  In 2007 bedroegen de kosten van de fusie voor  

Het Oosten € 0,5 miljoen en waren opgenomen 

onder de advies kosten.

De volgende honoraria van KPMG Accountants en 

overige KPMG entiteiten zijn ten laste gebracht van 

de onderneming (en haar dochtermaatschappijen en 

andere maatschappijen die zij consolideert), een en 

ander bedoeld in artikel 2:382a BW.
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2008 2007

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Totaal rentebaten en soortgelijke opbrengsten 3.082 5.721

Rentelasten en soortgelijke lasten
Totaal rentelasten en soortgelijke lasten 54.668 50.028

Overig

Vennootschapsbelasting 3 25.127 -155

Resultaat uit deelnemingen
Resultaat uit deelnemingen -12.508 2.067

Totaal resultaat uit deelnemingen -12.508 2.067

Mutatie actuele waarde materiële vaste activa
Waardeverandering materiële vaste activa -58.785 50.651
Rentabiliteitswaardecorrectie 49.696 6.176

Totaal mutatie actuele waarde materiële vaste activa -9.089 56.827

3 Vennootschapsbelasting

Jaarresultaat voor belastingen 113.644
Fiscaal afwijkende waarderingen/niet aftrekbare kosten 66.690

46.954

Belastinglast/bate huidig boekjaar 11.973 155
Mutatie latente belastingen 13.154 0

Belastinglast/bate 25.127 155

Een deel van de fiscaal afwijkende waarderingen is niet tot waardering gebracht.

De rentelasten betreffen de te betalen rente op 

lang- en kortlopende geldleningen en waarborgsom-

men en bemiddelings- en garantielasten ten behoeve 

van het aantrekken/aflossen van leningen. Tijdens de 

nieuwbouw en verbouw van huurwoningen worden 

lasten gemaakt voor rente, welke als onderhanden 

werk wordt geactiveerd. Hiervoor is € 3,2 miljoen 

opgenomen (2007: € 4,8 miljoen). Tevens zijn de 

lasten van de derivaten ten behoeve van renterisico’s 

in deze post meegenomen.

Voor een nadere toelichting op deze posten wordt 

verwezen naar de toelichting op de bedrijfswaarde.

Het belastingplan 2006 is sinds 1 januari 2006 van 

kracht. Corporaties zijn sindsdien verplicht 

vennootschapsbelasting te betalen over hun 

commerciële activiteiten. Aedes en de Belastingdienst 

hebben het overleg over de interpretatie en 

toepassing van de vennootschapsbelastingplicht in 

2007 afgerond en vastgelegd in een vaststelling-

sovereenkomst (VSO 1). 

Het belastingplan 2008 is met ingang van 1 januari 

2008 van kracht en dat houdt in dat vanaf die datum 

Woningbouw Vereniging Stadgenoot vennootschaps-

belasting verschuldigd is over al haar activiteiten.  

In januari 2009 is een vaststellingsovereenkomst 

tussen Aedes en de Belastingdienst tot stand 

gekomen (VSO 2), waarin met name de uitgangs-

punten rondom de openingsbalans van de corporatie 

per 1 januari 2008 en enkele specifieke woning-

corporatie aspecten zijn behandeld.



Stadgenoot Jaarrekening Jaarverslag 2008182

Accountantsverklaring 

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 

2008 van Woningbouw Vereniging Stadgenoot te 

Amsterdam bestaande uit de geconsolideerde en 

enkelvoudige balans per 31 december 2008 en de 

geconsolideerde en enkelvoudige winst en verlies

rekening over 2008 met de toelichting gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de toegelaten instelling is verantwoor

delijk voor het opmaken van deze jaarrekening die het 

vermogen en het resultaat getrouw dient weer te 

geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, 

beide in overeenstemming met de bepalingen inzake de 

jaarrekening en het jaarverslag als opgenomen in artikel 

26, eerste lid, van het Besluit beheer socialehuursector 

en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het 

ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern 

beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en 

getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en 

resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel 

belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen 

en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor 

financiële verslaggeving en het maken van schattingen 

die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel 

over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij 

hebben onze controle verricht in overeenstemming met 

Nederlands recht en het controleprotocol in rubriek A 

van Bijlage III bij het Besluit beheer socialehuursector. 

Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan  

de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij 

gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te 

voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt 

verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van 

materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden 

ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen 

en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de 

uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de 

professionele oordeelsvorming van de accountant, 

waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude 

of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in 

aanmerking het voor het opmaken van en getrouw 

weergeven in de jaarrekening van vermogen en  

resultaat relevante interne beheersingssysteem, 

teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van 

de controlewerkzaamheden die onder de gegeven 

omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel 

hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van 

het interne beheersingssysteem van de entiteit.

Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie 

van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grond

slagen voor financiële verslaggeving en van de redelijk

heid van schattingen die het bestuur van de entiteit 

heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele 

beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen  

controleinformatie voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw 

beeld van de grootte en de samenstelling van het 

vermogen van Woningbouw Vereniging Stadgenoot per 

31 december 2008 en van het resultaat over 2008 in 

Overige gegevens
Aan: Woningbouwvereniging Stadgenoot
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overeenstemming met artikel 26, eerste lid, van het 

Besluit beheer socialehuursector en richtlijn 645 van  

de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Verklaring betreffende andere wettelijke 
voorschriften/en of voorschriften van regelgevende 
instanties
Op grond van de verplichting ingevolge BBSH artikel 28, 

sub a melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat 

kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening 

zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Voorts merken wij 

op dat, op grond van artikel 6 van de Wet openbaar

making uit publieke middelen gefinancierde topinkomens, 

is voldaan aan de wettelijke verplichting tot vermelding 

van de informatie over topinkomens en dat, indien de 

toegelaten instelling financiële ondersteuning heeft 

gegeven aan buitenlandse instellingen zoals bedoeld in 

de MG 200504 en MG 200803, hiervan melding is 

gemaakt in de jaarrekening en het jaarverslag.

Amstelveen, 11 mei 2009

KPMG ACCOUNTANTS N.V.

K.G.P. Tegel RA 

Verklaring besteding middelen in het belang van de 
volkshuisvesting
Het bestuur verklaart dat alle middelen in het verslagjaar 

zijn besteed in het belang van de volkshuisvesting.

Amsterdam, 11 mei 2009

Het Bestuur

Statutaire bepaling inzake de resultaatbestemming
In de statuten is geen artikel opgenomen inzake de 

resultaatbestemming. De vereniging stelt zich ten doel 

uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting 

werkzaam te zijn.

Voorstel resultaatbestemming
Preadvies van de raad van commissarissen

Zoals bepaald is in artikel 27 juncto artikel 36 van de 

statuten heeft de raad van commissarissen de jaar

rekening 2008 onderzocht. 

Na van deze jaarrekening en de bijbehorende verklaring 

van KPMG Accountants NV kennis te hebben genomen, 

stellen wij de ledenraad van Woningbouw Vereniging 

Stadgenoot voor om de jaarrekening 2008 goed te keuren.

Vooruitlopend op de goedkeuring van de jaarrekening 

door de ledenraad wordt voorgesteld het verlies ad  

€ 88.517.000, te onttrekken aan de overige reserves.  

De balans is opgesteld na voorgestelde 

resultaatverwerking.

De goedkeuring door de ledenraad houdt in het vaststellen 

van de jaarrekening en de decharge van het bestuur 

voor het gevoerde beleid en van de raad van commissa

rissen voor het gehouden toezicht alsmede instemming 

met de resultaatbestemming.

Amsterdam, 11 mei 2009

De Raad van Commissarissen
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Aantal eenheden in beheer

Stadgenoot Far West Stadsgoed Vesteda
Stadsgoed 

Monumenten BV Stedenfonds
Amsterdamse 

Compagnie Totaal

Stand per 01/01/2008:

Woongelegenheden 29.547 2.322 117 108 23 259 0 32.376

Studenten 387 0 0 0 0 0 0 387

Bedrijfspanden 1.443 226 103 0 20 10 20 1.822

Parkeerplaatsen 1.994 100 0 82 0 175 19 2.370

33.371 2.648 220 190 43 444 39 36.955

Stand per 31/12/2008

Woongelegenheden 29.753 2.380 133 108 47 259 0 32.680

Studenten 606 0 0 0 0 0 0 606

Bedrijfspanden 1.561 229 111 0 40 10 205 2.156

Parkeerplaatsen 2.217 100 0 82 0 175 98 2.672

34.137 2.709 244 190 87 444 303 38.114

Verschil 766 61 24 0 44 0 264 1.159

Verklaring verschil

Bij

Functie wijziging 0 0 0 0 0 0 0 0

Her(project)ontwikkeling 20 0 1 0 1 0 0 22

Interne overdracht 1 0 0 0 0 0 0 1

Herverdeling (splitsing) 6 3 1 0 0 0 35 45

Nieuwbouw 798 60 0 0 0 0 117 975

Aankoop toegelaten instelling 11 0 0 0 0 0 0 11

Aankoop derden 279 0 22 0 42 0 40 383

Ruil 35 0 0 0 0 0 0 35

Administratieve correcties 19 0 0 0 1 0 73 93

Af

Administratieve correcties 27 0 0 0 0 0 0 27

Ruil 38 0 0 0 0 0 0 38

Samenvoeging/ontduplexen 2 0 0 0 0 0 0 2

Verkoop aan overige particulieren 301 1 0 0 0 0 0 302

Verkoop aan zittende huurder 26 1 0 0 0 0 0 27

Verkoop aan marktpartijen 7 0 0 0 0 0 0 7

Interne overdracht 1 0 0 0 0 0 0 1

Herverdeling (samenvoegen) 1 0 0 0 0 0 0 1

Functie wijziging 0 0 0 0 0 0 1 1

Verschil 766 61 24 0 44 0 264 1.159
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Bijlage
Houdstermaatschappij Het Oosten BV
Oprichting 2002
Doel Houdstermaatschappij Het Oosten BV is een holdingmaatschappij. 
Deelneming Stadgenoot is enig aandeelhouder.
Bestuursverantwoordelijkheid Het bestuur van Stadgenoot is bestuurder van deze vennootschap.

Algemene Woningbouw Holding BV
Oprichting 2004 
Doel Algemene Woningbouw Holding BV is een holdingmaatschappij. Zij is aandeelhouder 
 van diverse bv´s, die met hun activiteiten de volkshuisvesting ondersteunen. 
Deelneming Stadgenoot heeft 100 procent van de aandelen. 
Bestuursverantwoordelijkheid Een bestuurder van Stadgenoot is bestuurder van deze vennootschap.

Stadgenoot Vastgoedbedrijf BV 
Oprichting 2006
Doel Per 1 juli 2008 is AWV Servicebedrijf BV verder gegaan onder de naam Stadgenoot Vastgoed BV.  
 De activiteiten zijn uitgebreid. De bv voert voor Stadgenoot dagelijks en planmatig onderhoud  
 en mutatieonderhoud uit en verbetert Stadgenootwoningen.
Deelneming Algemene Woningbouw Holding BV heeft 100 procent van de aandelen. 
Bestuursverantwoordelijkheid Algemene Woningbouw Holding BV is bestuurder van deze vennootschap.

NV Stadsgoed
Oprichting 1999
Doel  De primaire doelstelling van NV Stadsgoed is een bijdrage leveren aan de leefbaarheid, veiligheid, 

schoonheid en levendigheid in de binnenstad van Amsterdam en het unieke karakter van de 
panden in de binnenstad van Amsterdam behouden en herstellen.

 NV Stadsgoed fungeert als beheersorganisatie en als project¬ontwikkelaar. De strategie van  
 Stadsgoed vereist grote investeringen, zowel bij aankoop als bij restauratie en herontwikkeling.  
 Daarnaast is het beheer zeer intensief. Stadsgoed streeft naar een sluitende exploitatie door de  
 huurpotentie van de portefeuille optimaal te benutten, door gecreëerde waardestijgingen te  
  verzilveren en door gunstige financieringsafspraken te maken.
Deelneming Houdstermaatschappij Het Oosten BV is enig aandeelhouder.
Personeel De medewerkers zijn in dienst van Stadgenoot en worden bij NV Stadsgoed gedetacheerd.
Bestuursverantwoordelijkheid Een bestuurder van Stadgenoot is commissaris van deze vennootschap.

Stadsgoed Monumenten BV
Oprichting 2001
Doel Stadsgoed Monumenten BV is sinds januari 2005 bezig met de aankoop en exploitatie van  
 panden die Stadsgoed definieert als rijksmonumenten. 
Deelneming NV Stadsgoed is enig aandeelhouder. 
Bestuursverantwoordelijkheid De directeur van NV Stadsgoed is ook directeur van deze vennootschap .

Het Oosten Monumenten BV
Oprichting 2001
Doel Het Oosten Monumenten BV is opgericht in 2001 voor alle panden van Stadgenoot die zij   
 definieert als rijksmonumenten. 
Deelneming Houdstermaatschappij Het Oosten BV is enig aandeelhouder. 
Bestuursverantwoordelijkheid Houdstermaatschappij Het Oosten BV is bestuurder van deze vennootschap.

Bijlage
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VvE Beheer Amsterdam BV
Oprichting 2006
Doel VvE Beheer Amsterdam BV geeft een fullservicepakket aan verenigingen van eigenaren. 
  In totaal beheert de bv circa 28.000 appartementsrechten.
Deelneming  De aandeelhouders zijn Houdstermaatschappij Het Oosten BV en Woningstichting De Key, 
 ieder voor 50 procent. 
Bestuursverantwoordelijkheid Stadgenoot heeft geen bestuursverantwoordelijkheid.

Het Oosten Kristal BV
Oprichting 2003
Doel Het Oosten Kristal BV (HOK BV) is opgericht om bouwprojecten te ontwikkelen en realiseren. 
Deelneming Houdstermaatschappij Het Oosten BV heeft 95 procent van de aandelen, Kristal NV 5 procent. 
Bestuursverantwoordelijkheid  Het bestuur van Het Oosten Kristal BV bestaat uit twee leden. Een van de bestuurders is een 

bestuurder vanuit Stadgenoot en de andere bestuurder is Kristal NV.

Gershwin Ontwikkeling BV 
Oprichting 2001
Doel  De besloten vennootschap is opgericht om koop en huurwoningen en bedrijfspanden te 

ontwikkelen en realiseren in het zogenoemde deelgebied Gershwin in het Zuidasgebied te 
Amsterdam. Gershwin Ontwikkeling BV participeert voor 33,3 procent in het consortium Complete 
Stad. Andere partners in dit consortium zijn Ymere en ING Vastgoed Ontwikkeling BV. Recent is 
besloten om de ontwikkeling in een CVconstructie te realiseren. Hiervoor zullen de participanten 
een bv oprichten die als beherend vennoot zal optreden. Het project bestaat uit circa 600 
woningen en 11.500m² kantoren en stedelijke voorzieningen op de Zuidas in Amsterdam. 

Deelneming Het Oosten Kristal BV is enig aandeelhouder. 
Bestuursverantwoordelijkheid Het Oosten Kristal BV is bestuurder van deze vennootschap. 

Polderweg Ontwikkeling BV 
Oprichting 2001
Doel  Polderweg Ontwikkeling BV is opgericht voor de ontwikkeling van het Polderweggebied. 

Polderweg Ontwikkeling BV participeert sinds 2005 voor 33,3 procent in de vof Ontwikkelings 
Combinatie Polderweggebied (OCP). Andere partners in de vof zijn Bouwfonds MAB en Ymere. 

 Het project bestaat uit circa 760 woningen, 1260 parkeerplaatsen en 22.500m² winkels, bedrijven
 en maatschappelijke ruimten in AmsterdamOost. 
Deelneming Het Oosten Kristal BV is enig aandeelhouder.
Bestuursverantwoordelijkheid Het Oosten Kristal BV is bestuurder van deze vennootschap.

VOF Ontwikkelingscombinatie Polderweggebied 
Oprichting 2005
Doel  De VOF Ontwikkelingscombinatie Polderweggebied is opgericht voor de ontwikkeling van het 

Polderweggebied. Het project bestaat uit circa 760 woningen, 1260 parkeerplaatsen en 22.500m² 
winkels, bedrijven en maatschappelijke ruimten in AmsterdamOost. 

Deelneming Polderweg Ontwikkeling BV heeft een belang van 33,3 procent.
Bestuursverantwoordelijkheid n.v.t. 

Houthavens Ontwikkeling BV
Oprichting 2001
Doel  Houthavens Ontwikkeling BV is opgericht om een bedrijventerrein te ontwikkelen in de 
 Houthavens in Amsterdam. Bij dit project wordt samengewerkt met Johan Matser Project
 ontwikkeling. Hiervoor is de VOF Houthavens Ontwikkelingsmaatschappij opgericht. Houthavens
 Ontwikkeling BV participeert voor 50 procent in de VOF Houthavens Ontwikkelingsmaatschappij. 
Deelneming Het Oosten Kristal BV is enig aandeelhouder.
Bestuursverantwoordelijkheid Het Oosten Kristal BV is bestuurder van deze vennootschap.
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VOF Houthavens Ontwikkelingmaatschappij
Oprichting 2001
Doel  VOF Houthavens Ontwikkelingmaatschappij is opgericht om een bedrijventerrein te ontwikkelen  

in de Houthavens in Amsterdam. Bij dit project wordt samengewerkt met Johan Matser 
 Projectontwikkeling. 
Deelneming Houthavens Ontwikkeling BV participeert voor 50 procent in de VOF Houthavens 
 Ontwikkelings maatschappij.
Bestuursverantwoordelijkheid n.v.t

Nieuw Amerika Ontwikkeling BV
Oprichting 2001
Doel  Nieuw Amerika Ontwikkeling BV is opgericht om koop en huurwoningen en bedrijfsonroerend 

goed te ontwikkelen aan het IJ in Amsterdam. 
  Het project Nieuw Amerika is ontwikkeld en gerealiseerd met de partners Johan Matser Project

ontwikkeling en Ymere, in een samenwerkingsverband (vof) OCNA genaamd. Het project bevindt 
zich in de afrondende fase.

Deelneming Het Oosten Kristal BV is enig aandeelhouder.
Bestuursverantwoordelijkheid Het Oosten Kristal BV is bestuurder van deze vennootschap.

Ontwikkelingscombinatie Nieuw Amerika VOF
Oprichting 2000
Doel  Ontwikkelingscombinatie Nieuw Amerika is opgericht voor de ontwikkeling van koop en 

huurwoningen en bedrijfsonroerend goed aan het IJ in Amsterdam. 
  Het project Nieuw Amerika is ontwikkeld en gerealiseerd met de partners Johan Matser  

Projectontwikkeling en Ymere. Het project bevindt zich in de afrondende fase.
Deelneming Nieuw Amerika Ontwikkeling BV heeft een belang van 33 procent.
Bestuursverantwoordelijkheid n.v.t.

CAN DLG II Beheer BV
Oprichting 2005
Doel  CAN DLG II Beheer BV is de beherende vennoot in de commanditaire vennootschap CAN DLG II 

Grondbedrijf CV (Project Centrale Zone Amsterdam Noord). 
 CAN DLG II Beheer BV heeft een aandeel van 4 procent in deze CV.
Deelneming Het Oosten Kristal BV heeft een belang van 36 procent.
Bestuursverantwoordelijkheid Het Oosten Kristal BV is een van de bestuurders van deze vennootschap.

BV Huismeesters van Het Oosten
Oprichting 2001
Doel  BV Huismeesters is opgericht om huismeester en buurtbeheerdiensten te verlenen voor 

Woningbouw Vereniging Het Oosten, en om diensten te verlenen aan huurders en eigenaren  
van woningen die verband houden met het wonen. Per 1 juli 2008 zijn de activiteiten in de bv 
gestaakt. De huismeesterdiensten worden nu vanuit Stadgenoot zelf geleverd.

Deelneming Houdstermaatschappij Het Oosten BV is enig aandeelhouder.
Bestuursverantwoordelijkheid Een directeur van Stadgenoot is bestuurder van deze vennootschap.

De Amsterdamse Compagnie NV
Oprichting 2005
Doel  Doel van deze organisatie is het realiseren van kleinschalige bedrijfsruimte. Daarbij streeft de 

Amsterdamse Compagnie ernaar de leefbaarheid in de wijk waar mogelijk en nodig te verbeteren. 
De NV benut de bij de aandeelhouders aanwezige capaciteit en expertise. Daarom is slechts een 
kleine staf nodig, die vanuit Stadgenoot gedetacheerd wordt.

Deelneming Houdstermaatschappij Het Oosten BV heeft 66,66 procent van de aandelen. De gemeente   
 Amsterdam is de andere aandeelhouder.
Bestuursverantwoordelijkheid  Een bestuurder van Stadgenoot vertegenwoordigt samen met de directeur Economische Zaken van 

de gemeente Amsterdam de aandeelhouders van deze vennootschap.
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Het Oosten Participaties II BV
Oprichting 1959
Doel Het Oosten Participaties II BV is een commanditaire vennoot in CAN DLG II Grondbedrijf CV. 
Deelneming Houdstermaatschappij Het Oosten BV is enig aandeelhouder.
Bestuursverantwoordelijkheid Houdstermaatschappij Het Oosten BV is bestuurder van deze vennootschap.

CAN DLG II Grondbedrijf CV
Oprichting 2005
Doel  CAN DLG II Grondbedrijf CV is opgericht voor de grondexploitatie van deelgebied II in het 

CANgebied.
Deelneming  Het Oosten Participaties II BV heeft een belang van 34,56 procent. Andere participanten in deze  

CV zijn AM Deelnemingen Grondbedrijf BV, Bilzekruid BV en CAN DLG II Beheer BV (voor 4 procent).
Bestuursverantwoordelijkheid De CV wordt bestuurd door CAN DLG II Beheer BV.

Het Oosten A.G.C BV
Oprichting 2006
Doel  Het Oosten A.G.C. BV is opgericht met als doel het deelnemen in – en het financieren van 

vennootschappen en ondernemingen. 
  Het Oosten A.G.C. BV is een commanditaire vennoot in Glasvezelnet Amsterdam CV. Het Oosten 

A.G.C. BV heeft een belang van 8,3 procent.
Deelneming Houdstermaatschappij Het Oosten BV is enig aandeelhouder.
Bestuursverantwoordelijkheid Het bestuur van Stadgenoot is bestuurder van deze vennootschap.

AWH Stil Glas BV
Oprichting 2006
Doel  AWH Stil Glas BV is commanditair vennoot van Glasvezelnet Amsterdam CV en heeft een belang 

van 4,2 procent.
Deelneming Algemene Woningbouw Holding BV is enig aandeelhouder.
Bestuursverantwoordelijkheid Een bestuurder van Stadgenoot is bestuurder van deze vennootschap.

Glasvezelnet Amsterdam CV
Oprichting 2006
Doel  Het ontwikkelen (realiseren) en borgen van een open, vrij en op gelijkwaardige basis toegankelijke, 

hoogwaardige en toekomstvaste communicatieinfrastructuur gebaseerd op glasvezel, met een 
maximale keuzevrijheid aan elektronische diensten en voorzieningen voor de gebruikers, te 
beginnen in Amsterdam. GNA is een samenwerkingsverband tussen gemeente, particuliere 
investerings¬maatschappijen en corporaties, die ieder voor een derde deel participeren in GNA via 
een CV/bvstructuur. Daarnaast is er nog één aandeel in handen van de Stichting Prioriteit 
Glasvezelnetwerk Amsterdam om de openheid van het netwerk te waarborgen. De investerings
maatschappijen betroffen oorspronkelijk Reggefiber en ING, waarvan de laatste haar aandeel in 
2008 heeft overgedragen aan Reggefiber. Het corporatiedeel is verdeeld over vier corporaties.  
Aan het einde van 2008 is de eerste fase (44.000 aansluitingen) geëffectueerd. De voorbereidingen 
voor de tweede fase, aanleg van een glasvezelnetwerk voor 100.000 woningen in Amsterdam, is in 
de loop van 2008 voortvarend en intensief opgepakt. Met KPN zijn gesprekken gevoerd gericht op 
deelname in GNA. Na regulering door de OPTA/NMA in december 2008 is er begin 2009 een 
akkoord gesloten tussen de principalen van GNA en KPN over deelname van KPN in GNA over de 
vervolgaanleg van een glasvezelnetwerk in Amsterdam. Het uiteindelijke doel is te komen tot 
volledige verglazing van de Amsterdam.

Deelneming  Het Oosten A.G.C BV heeft een belang van 8,3 procent, AWV Still Glas BV heeft een belang van  
4,2 procent in de CV.

Bestuursverantwoordelijkheid Glasvezelnet Amsterdam Beherend Vennoot BV is bestuurder van deze vennootschap.
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Glasvezelnet Amsterdam Beherend Vennoot BV
Oprichting 2006
Doel  Beherend vennoot van Glasvezelnet Amsterdam CV. Participeert voor 0,1 procent in de CV.
Deelneming  Houdstermaatschappij Het Oosten is voor 8,3 procent aandeelhouder in deze vennootschap, 

Algemene Woningbouw Holding BV voor 4,2 procent.
Bestuursverantwoordelijkheid Stadgenoot heeft geen bestuursverantwoordelijkheid in deze vennootschap.

Woningbouw Vereniging Far West 
Oprichting 2000
Doel  In het kader van gezamenlijke integrale gebiedsontwikkeling van de Westelijke Tuinsteden in 

Amsterdam heeft Stadgenoot woningen, bedrijfsonroerend goed en parkeerplaatsen/boxen onder 
economische titel overgedragen aan WBV Far West. 

Deelneming    Stadgenoot heeft een belang van 32,33 procent. 
 De andere leden van Far West zijn Woonstichting De Key en Woonstichting Rochdale.
Bestuursverantwoordelijkheid Een bestuurder van Stadgenoot is voorzitter van de ledenraad van Far West.

Stedenfonds Amsterdam NV
Oprichting 2005
Doel  Het Stedenfonds is een vastgoedbeleggingsfonds, opgericht in 2005 door De Key, Stadgenoot en 

Rabo Vastgoed. De andere aandeelhouders in het Stedenfonds zijn negen pensioenfondsen.  
De aandeelhouders van het Stedenfonds hebben ermee ingestemd de groei van de portefeuille te 
financieren tot ten minste € 275 miljoen. In de periode tot 2010 zal het Stedenfonds op deze wijze 
naar verwachting circa 1.500 middeldure huurwoningen aankopen.

Deelneming Stadgenoot heeft een belang van 4,2 procent.
Bestuursverantwoordelijkheid Stadgenoot heeft geen bestuursverantwoordelijkheid in deze vennootschap.

Eerste Amsterdamse Gebiedsonderneming BV
Oprichting 2006
Doel  De Eerste Amsterdamse Gebiedsonderneming coördineert de werkzaamheden die het Stedenfonds 

uitgevoerd wil zien, en is verantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van het 
gebiedsondernemingsplan. 

Deelneming Stadgenoot heeft een belang van 33,3 procent.
Bestuursverantwoordelijkheid Stadgenoot heeft geen bestuursverantwoordelijkheid in deze vennootschap.

Kristal NV
Oprichting 2001
Doel  Kristal NV is opgericht door zes woningcorporaties om de projectontwikkeling van deze toegelaten 

instellingen te professionaliseren. 
Deelneming  Stadgenoot heeft een belang van 16,7 procent. De andere aandeelhouders zijn ZVH, Stg. 

Haagwonen, Stg. Delftwonen, Stg. Intermezzo en Stadswonen.
Bestuursverantwoordelijkheid  Stadgenoot heeft geen bestuursverantwoordelijkheid in deze vennootschap. 

Prospect Zuid-As BV
Oprichting 2004
Doel  Prospect ZuidAs BV is opgericht voor de ontwikkeling van vastgoedprojecten aan de Zuidas.
  De vennootschap participeert voor 33,3 procent in consortium Royaal Zuid gericht op de 

ontwikkeling van een deel van de Zuidas. Het totale project heeft een omvang van circa  
€ 175 miljoen. De aandeelhouders van Prospect ZuidAs BV zullen de te ontwikkelen circa 80  
huurwoningen uitnemen uit het Consortium. Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase.

Deelneming Stadgenoot heeft 25 procent van de aandelen. Andere aandeelhouders zijn 
 Eigen Haard en Rochdale.
Bestuursverantwoordelijkheid Een bestuurder van Stadgenoot maakt deel uit van het bestuur van deze vennootschap.
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Forum Bos & Lommer CV
Oprichting 2004
Doel  Herontwikkeling van het GAKgebouw. In deze CV zal het GAKgebouw (Bos en Lommer) worden 

ontwikkeld. De CV is enig aandeelhouder van BLP 1 Properties BV, die het GAKgebouw eind  
december 2004 heeft verkregen voor € 34 miljoen. De totale projectomvang inclusief aankoop 
bedraagt circa € 100 miljoen.

Deelneming  Stadgenoot heeft 24,5 procent van de aandelen. Andere aandeelhouders zijn Rochdale en  
Am Wonen. 

Bestuursverantwoordelijkheid De CV wordt bestuurd door Forum Bos & Lommer Beheer BV.

Forum Bos & Lommer Beheer BV
Oprichting 2004
Doel  Forum Bos & Lommer Beheer BV is beherend vennoot van Forum Bos & Lommer CV. 
Deelneming Stadgenoot heeft 25 procent van de aandelen.
Bestuursverantwoordelijkheid Een bestuurder van Stadgenoot maakt deel uit van het bestuur van deze vennootschap.

VOF Kolenkitbuurt Zuid
Oprichting 2005
Doel  Gezamenlijk met Woningcorporatie Far West vormgeven aan de herstructurering van de  

gebieden Kolenkit en Bos en Lommer. 
Deelneming Stadgenoot heeft 43,1 procent van de aandelen. De andere aandeelhouder is Farwest.
Bestuursverantwoordelijkheid Het bestuur van Stadgenoot en de bestuurder van Farwest vertegenwoordigen deze 
 vennootschap. 

Waterstad Beheer BV
Oprichting 1996
Doel  Waterstad Beheer BV is de beherende vennoot van de commanditaire vennootschap Waterstad 

IJburg CV en neemt voor 1% deel in het kapitaal van de CV. De partijen participeren in de 
ontwikkeling en realisatie van koop, huurwoningen en bedrijfsonroerend goed op IJburg.

Deelneming  Stadgenoot heeft een belang van 16,5% in Waterstad Beheer BV. De overige aandelen zijn in 
handen van Holding DAPO, Eurowoningen Grondbedrijf BV, Bouwfonds MAB Ontwikkeling BV, 
Volker Wessels Vastgoed BV, Amvest Vastgoed BV en Ymere.

Bestuursverantwoordelijkheid Een bestuurder van Stadgenoot is commissaris van deze vennootschap.

Waterstad IJburg CV
Oprichting 1997
Doel  De commanditaire vennootschap Waterstad IJburg CV is opgericht met als doel (woning)

bouwontwikkeling op IJburg. Stichting Inzet en de deelneming Waterstad Beheer BV participeren 
voor respectievelijk 16,5% en 1% in het kapitaal van de CV.

Deelneming Stichting Inzet I heeft een belang van 16,5%.
Bestuursverantwoordelijkheid De CV wordt bestuurd door Waterstad Beheer BV.

Stichting Inzet 
Oprichting 1995
Doel  Stichting Inzet heeft als doel te participeren, via deelname als commanditair vennoot bij 

commanditaire vennootschappen, in de ontwikkeling van vastgoedprojecten passend binnen de 
doelstelling en het werkgebied van Stadgenoot. Stichting Inzet is commanditaire vennoot in 
Waterstad IJburg CV en neemt deel voor 16,5% in het kapitaal van de CV.

Deelneming 
Bestuursverantwoordelijkheid Het bestuur wordt benoemd door de Raad van Commissarissen van Stadgenoot.
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WoningNet NV
Oprichting 2001
Doel  WoningNet NV houdt zich bezig met de woonruimteverdeling in de regio Amsterdam,  

regio’s Utrecht, Gooi en Vechtstreek, Lelystad en Almere. 
Deelneming Stadgenoot heeft een belang van 11 procent.
Bestuursverantwoordelijkheid Stadgenoot heeft geen bestuursverantwoordelijkheid in deze vennootschap.

NCT Beheer BV
Oprichting 2001
Doel  NCT Beheer BV is gedurende het boekjaar opgetreden als beherend vennoot van de commandi

taire vennootschap New China Town CV (Project New China Town). NCT Beheer BV neemt voor  
1,1 procent deel in het kapitaal van New China Town CV en voor 50 procent in New Chinatown 
Beheer BV. Deze laatste vennootschap is de beherende vennoot van New Chinatown Amsterdam CV. 

Deelneming Stadgenoot heeft 33,33 procent van de aandelen. De andere aandeelhouders zijn New Century  
 Dragon BV (Chinese investeerders) en Krytoned BV (Rabo Vastgoed).
Bestuursverantwoordelijkheid Een bestuurder van Stadgenoot is commissaris van deze vennootschap.

Stichting Inzet II
Oprichting 2001
Doel  Stichting Inzet II heeft als doel te participeren, via deelname als commanditair vennoot bij 

commanditaire vennootschappen, in de ontwikkeling van vastgoedprojecten die passen binnen  
de doelstelling en het werkgebied van Stadgenoot. Stichting Inzet II is commanditair vennoot in  
New Chinatown CV. Het belang van Stichting Inzet II in de CV bedraagt 37,5 procent. 

Deelneming 
Bestuursverantwoordelijkheid Het bestuur wordt benoemd door de Raad van Commissarissen van Stadgenoot. 

New Chinatown CV
Oprichting 2001
Doel  New Chinatown CV opgericht voor de ontwikkeling, realisatie en afzet van het project East Plaza 

op de kavels 1 en 2 op het Oosterdokseiland. East Plaza maakt deel uit van het totale project op 
Oosterdokseiland. In het project wordt samengewerkt met Oosterdokseiland Ontwikkeling 
Amsterdam CV (commanditaire vennoten: MAB/Bouwfonds BV en Meyer Bergman  
Joint Ventures BV).

Deelneming  NCT Beheer BV heeft een belang van 1,1 procent en Stichting Inzet II heeft een belang van  
37,5 procent in de New Chinatown CV.

  New Chinatown CV en Oosterdokseiland Ontwikkeling Amsterdam CV zijn beide weer  
commanditaire vennoten in New Chinatown Amsterdam CV (NCA). New China Town CV  
participeert voor 49,5 procent in deze vennootschap. In New Chinatown Amsterdam CV wordt  
het hele project ontwikkeld.

Bestuursverantwoordelijkheid De New Chinatown CV wordt bestuurd door NCT Beheer BV.

CZAN Beheer BV 
Oprichting 1995
Doel  CZAN Beheer BV is de beherende vennoot in CZAN Ontwikkeling CV. 
Deelneming  Stadgenoot heeft een belang van 16,7 procent. De overige aandeelhouders zijn Blauwhoed 

Vastgoed BV, Amstelland Ontwikkeling Wonen BV, BAM Wilma BV, Vesteda Project BV,  
Eurowoningen BV.

Bestuursverantwoordelijkheid Een bestuurder van Stadgenoot is een van de bestuurders van deze vennootschap.
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Stichting Inzet IV
Oprichting 2003
Doel  Stichting Inzet IV heeft als doel te participeren, via deelname als commanditair vennoot bij 

commanditaire vennootschappen, in de ontwikkeling van vastgoedprojecten die passen binnen  
de doelstelling en het werkgebied van Stadgenoot. Stichting Inzet IV is een commanditaire 
vennoot in CZAN Ontwikkeling CV en neemt voor 19 procent deel in het kapitaal.

Deelneming 
Bestuursverantwoordelijkheid Het bestuur wordt benoemd door de Raad van Commissarissen van Stadgenoot. 

CZAN Ontwikkeling CV
Oprichting 1995
Doel  CZAN Ontwikkeling CV houdt zich bezig met planontwikkeling voor de herinrichting van de 

Centrale Zone Amsterdam Noord. 
Deelneming  Stichting Inzet IV en CZAN Beheer BV participeren voor respectievelijk 19,1 procent en  

1,7 procent in de CV.
Bestuursverantwoordelijkheid De CV wordt bestuurd door CZAN Beheer BV.

Buurtleven.nl BV
Oprichting 2008
Doel   Het ontwikkelen, beheren, onderhouden en exploiteren van de website Buurtleven.nl.
Deelneming  Algemene Woningbouw Holding BV heeft een belang van 25 procent. De andere aandeelhouders 

zijn Rochdale, De Key en Ymere.
Bestuursverantwoordelijkheid De directeur Wonen van Stadgenoot is een van de bestuurders van deze vennootschap.

Collonade Duhaf BV 
Oprichting 1997
Doel  Deze vennootschap heeft als doel de kapitaalmarktbehoefte van toegelaten instellingen te 

bundelen, programma’s voor de kapitaalmarkt te ontwikkelen en de woningcorporatiesector  
aan de internationale kapitaalmarkt te promoten.

Deelneming  Stadgenoot heeft een aandeel van 2,3 procent waarvan het economisch eigendom is  
ondergebracht bij Kristal NV. 

Bestuursverantwoordelijkheid Stadgenoot heeft geen bestuursverantwoordelijkheid in deze vennootschap.

Coöperatieve Herverzekeringsmaatschappij woningcorporaties U.A.
Oprichting 2005
Doel  Herverzekeren van de brandrisico’s en aanverwante risico’s van woongebouwen van haar  

leden (Amsterdamse corporaties).
Deelneming Stadgenoot heeft een belang van 9,5 procent.
Bestuursverantwoordelijkheid  Stadgenoot heeft geen bestuursverantwoordelijkheid in deze vennootschap.

AWV Projecten BV
Oprichting 2006
Doel  AWV Projecten BV is opgericht om commerciële woningbouwprojecten te ontwikkelen in  

opdracht van de Algemene Woningbouw Holding BV. 
Deelneming Algemene Woningbouw Holding BV heeft 100 procent van de aandelen. 
Bestuursverantwoordelijkheid Een bestuurder van Stadgenoot is bestuurder van de vennootschap.
 
AWV Maritiem BV
Oprichting 2007
Doel  AWV Maritiem BV is opgericht om registergoederen, specifiek voor de ontwikkeling  

van woongebied aan de IJoevers te verkrijgen, beheren en vervreemden. 
Deelneming AWV Projecten BV heeft 100 procent van de aandelen. 
Bestuursverantwoordelijkheid AWV Projecten BV is bestuurder van deze vennootschap.
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VOF Ontwikkelcombinatie IJ-Maritiem e.o.
Oprichting 2007
Doel  VOF Ontwikkelcombinatie IJMaritiem e.o. is opgericht om een locatie aan de IJoever  

in AmsterdamNoord te herontwikkelen.
Deelneming AWV Maritiem BV en ADC Maritiem BV hebben ieder voor 50 procent een belang.
Bestuursverantwoordelijkheid Het bestuur van IJMaritiem Holding BV vertegenwoordigt deze vof.

IJ-Maritiem Holding BV
Oprichting 2007
Doel  IJMaritiem Holding BV heeft als doel het oprichten van, het deelnemen in en het  

financieren van vennootschappen.
Deelneming VOF Ontwikkelcombinatie IJMaritiem e.o. heeft 100 procent van de aandelen. 
Bestuursverantwoordelijkheid Een bestuurder van Stadgenoot is een van de bestuurders van deze vennootschap.

IJ-Maritiem BV
Oprichting 1994
Doel  De vennootschap is 1994 opgericht om een jachthavencomplex en bijbehorende bedrijfsgebouwen 

te exploiteren. In deze bv bevindt zich de locatie aan de IJoevers die herontwikkeld zal worden tot 
woongebied. In 2007 zijn de aandelen overgegaan naar IJMaritiem Holding BV. 

Deelneming IJMaritiem Holding BV heeft 100 procent van de aandelen. 
Bestuursverantwoordelijkheid IJMaritiem Holding BV is bestuurder van deze vennootschap.

Exploitatiemaatschappij Kadehotel BV
Oprichting 1999
Doel  Exploitatiemaatschappij Kadehotel BV is opgericht voor de exploitatie van een hotelbedrijf.  

Sinds 2001 zijn de activiteiten in deze vennootschap gestaakt.
Deelneming Houdstermaatschappij Het Oosten BV is enig aandeelhouder.
Bestuursverantwoordelijkheid Houdstermaatschappij Het Oosten BV is bestuurder van deze vennootschap.

Bruggebouw Algemene Woningbouw CV
Oprichting 2004
Doel  De vennootschap is opgericht om bedrijfsonroerend goed te ontwikkelen en te verkrijgen. 
Deelneming  Stadgenoot heeft 100 procent van de aandelen. 
Bestuursverantwoordelijkheid Het bestuur van Stadgenoot is bestuurder van deze vennootschap.

AWV Vastgoed BV
Oprichting 2007
Doel  Het houden, ontwikkelen en exploiteren van onroerende goederen en onroerendgoedprojecten. 

Tot op heden hebben er nog geen activiteiten plaatsgevonden.
Deelneming Algemene Woningbouw Holding BV heeft 100 procent van de aandelen. 
Bestuursverantwoordelijkheid De venootschap heeft een zelfstandig bevoegd bestuurder. 

Brasa/Sekrepatu
Oprichting 2000
Doel  Stichting Brasa is in november 2000 opgericht om samen met zusterstichting Sekrepatu de 

woon en leefsituatie van mensen in Paramaribo te verbeteren. Met hulp van Brasa moet 
Sekrepatu uitgroeien tot een Surinaamse woningcorporatie gericht op het bouwen en beheren 
van betaalbare en kwalitatief goede huurwoningen. Brasa is een initiatief van Stadgenoot en het 
Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam. In 2005 is Rochdale toegetreden, in 2006 Woonstichting De Key. 
Het bestuur van Brasa zal de Raad van Toezicht van Stichting Sekrepatu gaan vormen.

Deelneming 
Bestuursverantwoordelijkheid Beide bestuurders van Stadgenoot zijn bestuurder van Stichting Brasa.
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Financieel overzicht groepmaatschappijen, deelnemingen en samenwerkingsverbanden
Bedragen x € 1.000

Naam Aandeel
Eigen  

vermogen Omzet
Jaar- 

resultaat Leningen¹
Rekeningcourant 

faciliteit¹

Deelnemingen WBV Stadgenoot

Houdstermaatschappij Het Oosten 100% 61.082 0 2.540 36.856

Far West 32,33% 74.211 49.427 41.177 39.428 6

Eerste Amsterdamse Gebiedsonderneming BV 33,33% 81 248 253 25

Kristal NV 16,70% 10.902 22.912 1.411

Stedenfonds Amsterdam NV 4,20% 72.493 3.152 927

NCT Beheer BV 5 33,33% 93 4 3

CZAN Beheer BV 16,7% 17 0 11

Waterstad Beheer BV 5 16,5% 75 0 1

Woningnet NV 5 10,90% 6.454 14.343 675

Collonade Duhaf BV 5 2.3% 73 76 143

Forum Bos & Lommer BV 25% 20 0 5

Forum Bos & Lommer CV 24,5% 1.872 0 99 1.759

Coöperatieve Herverzekeringsmaatschappij 9,5% 3.000 2.254 0

VOF Kolenkitbuurt Zuid 43,1% 9.853 34.702 1.100

Bruggebouw Algemene Woninbouw CV 100% 398 0 17

AWV Holding BV 100% 1.465 0 681 1.250 82

Prospect Zuidas BV 25% 114 11 614 2.895

Deelnemingen Houdstermaatschappij Het Oosten

NV Stadsgoed 100% 31.462 4.117 894

Het Oosten Kristal BV 95% 190 37.161 1.699

Exploitatiemaatschappij Kadehotel BV 100% 5 0 0

VvEbeheer Amsterdam BV 50% 1.085 3.157 396

Het Oosten Monumenten BV 100% 7.380 88 3.206 31.074

BV Huismeesters van Het Oosten 100% 44 2.147 1.095

Het Oosten A.G.C. BV 100% 799 0 372

Het Oosten Participaties II BV 100% 61 0 18

De Amsterdamse Compagnie NV 67% 9.503 1.199 657

Glasvezelnet Amsterdam Beherend Vennoot BV 5 8,3% 14 151 2

Deelnemingen AWV Holding BV

AWV Projecten B.V. 100% 770 0 676

Stadgenoot Vastgoedbedrijf BV 100% 263 51.559 199

AWH Stil Glas BV 100% 389 0 185

AWV Vastgoed BV 100% 16 0 2

Glasvezelnet Amsterdam Beherend Vennoot BV 5 4,2% 14 151 2

Buurtleven NL BV 7 25% 1.000 0 0
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Bedragen x € 1.000

Naam Aandeel
Eigen  

vermogen Omzet
Jaar- 

resultaat Leningen¹
Rekeningcourant 

faciliteit¹

Deelneming AWV Projecten B.V.

AWV Maritiem BV 100% 768 0 676 21.267

Deelneming AWV Maritiem BV

VOF ontwikkelingscombinatie IJMaritiem EO 75% 3.111 586 494

Deelneming VOF ontwikkelingscombinatie IJ-Maritiem EO

IJ Maritiem Holding BV 100% 95 0 111

Deelneming IJ Martiem Holding BV

IJMaritiem BV 100% 2.645 342 75

Deelneming N.V. Stadsgoed

Stadsgoed Monumenten BV 100% 1.303 553 1.324

Deelnemingen Het Oosten Kristal BV

Gershwin Ontwikkeling BV 100% 2 0 0

Polderweg Ontwikkeling BV 2 100% 110 0 92

Houthavens Ontwikkeling BV 3 100% 523 0 31 3.044

Nieuw Amerika Ontwikkeling BV 4 100% 23 0 26 738

CAN DLG II Beheer BV 36% 20 22 2

Overige financiele belangen

CAN DLG II Grondbedrijf CV 812 2.131 56

CZAN Ontwikkeling CV 12 0 638

Waterstad IJburg CV 5 1.068 357 101

New Chinatown CV 5 8.384 0 0

Glasvezelnet Amsterdam CV 5 13.878 0 2.370

BLP 1 Properties BV 336 0 7 3.627

Stichting Inzet 5 17

Stichting Inzet II 3.145 

Stichting Inzet IV 5 738

Stichting woonbench 52

1  Alleen de leningen en rekeningcourant faciliteiten 

die door WBV Stadgenoot beschikbaar worden 

gesteld, zijn hier vermeld. Stadgenoot hanteert een 

marktconforme rente, rekeninghoudend met het 

risico.
2  Inclusief VOF Ontwikkelings Combinatie  

Polderweggebied
3 Inclusief VOF Ontwikkelingsmij. Houthavens
4 Inclusief VOF Ontwikkelcombinatie Nieuw Amerika
5 Cijfers Jaarrekening 2007
6 Dit is een achtergestelde lening
7  Buurtleven.nl BV is pas in november 2008 opgericht, 

geen gegevens over 2008.

Aanvullende opmerkingen

–  Het Oosten A.G.C. BV heeft zich voor € 1,5 miljoen 

gecommiteerd in het project Glasvezel. 

–  Hiervoor is een leningovereenkomst met de 

Houdstermaatschappij afgesloten. 

–  AWH Stil Glas BV heeft zich voor € 0,75 miljoen 

gecommiteerd in het project Glasvezel. 

–  Hiervoor is een leningovereenkomst met AWV 

Holding BV

–  Het Oosten Participatie II BV heeft zich gecommi-

teerd voor € 2,5 miljoen in het project CAN. De 

lening verloopt via de Houdstermaatschappij.

–  In de VOF Nieuw Amerika ligt een claim van ca. € 

5,9 miljoen bij de aannemer in verband met de 

directe en indirecte schade, ontstaan door het 

uitbranden van pakhuis Australie.
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Jaarverslag over het boekjaar lopend van 1 januari 2008  
tot en met 31 december 2008 van Woningbouwvereniging 
Stadgenoot, Sarphatistraat 410 te Amsterdam.

De Vereniging is opgericht op 1 juli 2008. De Vereniging  
is toegelaten in de zin van de Woningwet.

De Vereniging is ingeschreven in het Handelsregister bij de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder  
nr. 33108874.
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