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Betreft: Afschaffing schoonmaak restitutie 
 
 
Geachte heer Pluim, 
 
Dit schrijven komt naar aanleiding van de e-mail van Richard van der Straaten van 3 maart jongsleden. In deze 
e-mail wordt aangegeven dat de schoonmaak restitutie wordt afgeschaft. De redenen die DUWO hiervoor 
worden aandraagt zijn:  
 

- Een niet geautomatiseerd systeem;  
- Het niet waarderen van de schoonmaak restitutie door bewoners 

 
De VBU heeft een poll uitgezet met de vraag of bewoners voor of tegen de afschaffing van de schoonmaak 
restitutie zijn. Deze poll is door 176 bewoners ingevuld. Uit deze poll komt naar voren dat 96% van de 
respondenten een afschaffing van de schoonmaak restitutie niet ziet zitten. Deze resultaten kunt u terugvinden in 
de bijlage. 
 
Het bestuur van de VBU adviseert u daarom negatief om de schoonmaak restitutie op Uilenstede vestiging 
niveau af te schaffen. Dit advies geldt alleen voor de eenheden waar de schoonmaak restitutie van toepassing is.  
 
Hieronder hebben wij de mogelijke nadelen van de afschaffing van de schoonmaak restitutie toegelicht.  
 
Nadelen van het afschaffen van de schoonmaak restitutie zijn: 

- Onenigheid betreft de uitgaven voor gedeelde ruimten.  
Als de schoonmaak restitutie komt te vervallen moeten de bewoners van de eenheden de kosten voor 
het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten onderling regelen. Wij verwachten dat dit 
onenigheid kan veroorzaken op de verschillende eenheden. Dit is een ongewenste ontwikkeling en 
draagt niet bij aan de sociale cohesie.   
 

- Onenigheid bedrag voor gemeenschappelijke uitgaven.  
Daarnaast verwacht de VBU dat er onenigheid op de eenheden kan ontstaan als het gaat om het 
vaststellen van de hoogte van het bedrag dat bewoners aan moeten leveren ten behoeve van de 
schoonmaakkosten. Op dit moment is dit goed geregeld, omdat iedere bewoner op dezelfde eenheid 
hetzelfde bedrag aanlevert.  

 
- Onderhoud van gemeenschappelijke ruimten komt te vervallen. 

DUWO voert momenteel eenheidsinspecties uit en verwacht dat studenten gedeelde ruimten 
onderhouden met behulp van de schoonmaak restitutie gelden. Als het de bewoners van de eenheden 
niet lukt om tot een onderling akkoord te komen, ontstaat er zonder deze gelden een grote kans dat 
studenten de gedeelde ruimten niet op eigen kosten willen onderhouden. 
 
Zodra de bewoners onderling moeten regelen hoeveel er besteed gaat worden aan de schoonmaak, zou 
het kunnen zijn dat de bewoners de eenheden verwaarlozen. Veel eenheden gebruiken momenteel hun 
schoonmaak restitutie gelden om schoonmakers in dienst te nemen of om schoonmaak producten te 
kopen voor gezamenlijke ruimten.  



Dit zal in de toekomst ingewikkeld gaan als alle bewoners van een eenheid het hier niet mee eens zijn 
of het bedrag niet willen over maken. Dit kan resulteren in een verval van het onderhoud van gedeelde 
ruimten. 

 
- De schoonmaak restitutie zorgt op haar eigen manier voor een bevordering van de sociale cohesie op de 

eenheid. Van de schoonmaak restitutie worden naast de benodigde schoonmaakmiddelen die nodig zijn 
voor het onderhoud van de eenheid, ook bijvoorbeeld eenheidsetentjes georganiseerd.  

 
 
Bovenstaande argumenten in acht genomen, adviseren wij u om de schoonmaak restitutie niet af te schaffen op 
Uilenstede. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
Namens het bestuur van de VBU,  
 
 
 
 
Robert Kostwinder  
Voorzitter 
 
Bijlage: Uitslagen van de poll.  
 
 


