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Betreft: Adviesaanvraag afschaffen IP-TV

Geachte heer Donninger, beste Rob,

De adviesaanvraag omtrent IP-TV is in goede orde ontvangen en doorgestuurd naar de
leden. Wij hebben ons hierover gebogen en hebben het commentaar van de
woonbesturen meegenomen in ons advies. Graag verwijzen we naar het volgende advies:

Inleiding
Aanleiding voor deze adviesaanvraag waren onder meer de signalen die de SSH heeft
opgevangen dat huurders steeds minder behoefte hebben aan traditionele televisie. Naar
aanleiding daarvan heeft de SSH een enquête laten uitvoeren om hier de behoefte ui te
vragen bij huurders. Deze resultaten waren niet in lijn met de verwachtingen.
Daarom vraagt de SSH nu aan BoKS om te adviseren over IP-TV op lange termijn.
We beschrijven achtereenvolgens de inhoud van de adviesaanvraag , de huidige situatie,
aantal complexen IP-TV hebben, response en advies van de woonbesturen en de
resultaten van de SSH enquête. We ronden af met een duidig vanuit onze kant, een
advies en een conclusie.

Wat is de adviesaanvraag
De adviesaanvraag is op welke termijn de IP-TV kan worden afgeschaft volgens BoKS.

Huidige situatie
De SSH heeft meerdere redenen waarom zij willen stoppen

- kabeltelevisie niet meer van deze tijd
- goedkopere alternatieven beschikbaar
- SSH signalen ontvangt van huurders dat ze geen gebruik meer willen maken

van de dienst
- Het contract met Ziggo loopt af?

Hoeveel complexen/woningen hebben IP-TV
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Complexen

IBB
TWC

Warande
Cambridgelaan
Casa Confetti
Bisschoppen

Johanna
De Sterren

Kleine complexen

Otterstraat
Gansstraat
Koningsweg

Amsterdamsestraatweg
Zevenwouden

Zwolle

Talentenplein Zwolle

Rotterdam

Hatta

In deze complexen en woningen is een mix van huurders van kamers en huurders van
zelfstandige woningen.

Advies Woonbesturen
Meer dan de helft woonbesturen van complexen met IP-TV hebben hun advies
uitgebracht. Daarnaast waren er nog adviezen van woonbesturen zonder IP-TV. De
adviezen liepen uiteen van zo spoedig mogelijk stoppen met de dienst tot het behouden
van IP-TV voor bewoners van studio’s. Er werd onder andere geadviseerd mee te nemen
dat bij behoud van IP-TV alle huurders deze service afnemen omdat ‘slechts’ eenderde
dat wil.

We hebben alleen geen zicht op de wens van internationale huurders afgezien van de
resultaten de respondenten van HATTA waarvan we aannemen dat het internationale
huurders zijn. De SSH zou er goed aan doen de behoefte van specifiek de short
stay-huurders te onderzoeken zodra zij weer grootschalig aanwezig zijn. Aan de hand
hiervan kan besloten worden of deze dienst aan dit type huurders moet worden
aangeboden.

Hoe hebben de huurders gereageerd op de SSH enquête
De SSH heeft in 2020 onderzoek gedaan naar de behoefte van huurders naar televisie.
Op dat moment waren er 6.535 betalende huurders voor deze dienst. Uiteindelijk hebben
2.813, zo’n 43 procent, van de betalende huurders gereageerd. Van de mensen die de
enquête hebben ingevuld wil 63% dit afschaffen. Bij de SSH leefde vooraf de verwachting
dat meer huurders zich zouden uitspreken voor het afschaffen van de dienst. De vraag is
hoeveel draagvlak onder de huurders op basis van deze enquête is. Voor SSH begrippen
is de enquête veelvuldig ingevuld.
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Dit duiden we als BoKS
Wij zijn positief over het feit dat de SSH proactief signalen van huurders onderzoekt. Op
basis van de enquêteresultaten voldoet de SSH niet aan de aanpassing, omdat voor een
aanpassing in de servicekosten een grens van 70% moet worden gehaald. De
woonbesturen waren als geheel niet eenduidig in hun reacties. Er kwam naar voren dat
het onrechtvaardig is dat een overgrote meerderheid voor servicekosten betaalt terwijl zij
er geen behoefte aan hebben. Er is maatwerk nodig, servicekosten per complex i.p.v.
een besluit voor de 6.535 huurders als geheel. De wensen van short stay-huurders
kwamen niet naar voren in het onderzoek van de SSH.

Daarom adviseren wij
IP-TV als dienst aan de huurders blijven leveren en jaarlijks te evalueren door middel van
een enquête onder huurders. We adviseren de huurders bij de peiling duidelijk te maken
dat er minimaal 70% instemming van huurders nodig is voor afschaffing.

In de adviesaanvraag stelt de SSH dat ‘het niet mogelijk is om het signaal in de keuken
te behouden’. Er wordt nu echter ook een tv-signaal in de keuken geleverd en dat is waar
huurders voornamelijk behoefte aan hebben. We verzoeken daarom per direct over te
gaan naar één IP-TV signaal per huishouden, dus per gemeenschappelijke ruimte niet
meer per kamer, en huurders daar een passende vergoeding voor te laten betalen. Ook
voor de huurders van studio’s blijft IP-TV in ons advies behouden.

Tevens adviseren we onderzoek te doen naar behoefte internationale huurders: willen zij
juist wel (want betere eerste aarding in Nederland met Nederlandse taal en cultuur) of
juist geen (want voor de korte periode dompelen ze zich niet onder in de nederlandse
televisiecultuur)

Conclusie
Samenvattend stellen we als BoKS dat het belangrijk is om aan de wettelijke 70%
instemmingsgrens te voldoen voordat er grote veranderingen worden doorgevoerd in de
servicekosten. Op dit moment is daar nog niet aan voldaan en adviseren wij om het niet
af te schaffen en geven wij geen termijn mee. Daarnaast adviseren wij de manier waarop
de service aangeboden wordt aan te passen omdat is gebleken dat de service in de
huidige vorm niet aan de wens van de overgrote meerderheid van de huurders voldoet.
Ook vanuit de reacties van de woonbesturen zien wij wel een voorkeur, maar geen
eenduidige reactie op de afschaffing. Derhalve zien wij wel de toekomstgerichtheid van
de vraag, maar zou een duidelijker voorstel van de SSH richting speciale doelgroepen,
denk aan de internationale huurders en de complexen waar een oudere doelgroep woont,
een vereiste zijn. Nieuwe wegen zijn altijd het bespreken waard.

We bedanken de SSH wederom voor de samenwerking.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van BoKS,

Meriam de Lange Jorrit van Wees
Penningmeester Commissaris Duurzaamheid
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