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HUURDERSPUNT



VOORWOORD

De Huurdersstichting Lek en Waard Wonen heeft mij gevraagd om voor dit nummer van het  Huurderspunt een 

voorwoord te schrijven. Met veel plezier geeft aan dit verzoek gehoor, want dit geeft mij de gelegenheid om u te 

vertellen waar de Raad van Commissarissen zich o.a. mee bezig houdt. 

Ik ben André Rouwers en lid van de Raad van Raad van Commissarissen op voordracht van de huurderstichting 

sinds mei 2018. Een van de belangrijkste taken van de Raad van Commissarissen is dat zij er op toeziet dat Lek en 

Waard Wonen enkel die dingen doet waarvoor ze is opgericht. Concreet betekent dit toezicht houden op het verhu-

ren, beheren en bouwen van sociale huurwoningen. Ook houden we toezicht op  een gezonde bedrijfsvoering van 

Lek en Waard Wonen, zodat  zij haar taken nu maar ook in de toekomst kan blijven uitoefenen. 
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De belangrijkste thema’s voor een corporatie en dus ook voor de Raad van Commissarissen zijn, dat er voldoende 

betaalbare woningen beschikbaar zijn voor mensen met lage inkomens en het verduurzamen van de bestaande 

woningen, zodat de hoge energiekosten dalen door energiebesparende maatregelen. Daarnaast vormt nieuwbouw 

van sociale huurwoningen ook een belangrijk item om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar betaalbare wo-

ningen.  Bij Lek en Waard Wonen zijn betaalbare huurwoningen en duurzaamheid belangrijke thema’s die regelmatig 

op de agenda van de Raad van Commissarissen staan. Om de woningen betaalbaar te houden is het belangrijk dat 

de jaarlijkse huurverhoging wordt gematigd. Binnen de Raad van Commissarissen kijken we dan ook kritisch naar de 

jaarlijkse huurverhoging. Enerzijds moet er voldoende geld binnenkomen (via de huren) om aan alle verplichtingen 

te kunnen voldoen en anderzijds willen we dat de huren niet te hoog worden door de huurverhoging. Nu is de huur-

verhoging wel aan regels gebonden vanuit de overheid. Afhankelijk van het inkomen van de huurder mag de huur 

voor huurders met een inkomen tot  € 42.436,- maximaal 4,1% stijgen (1,6% inflatie + 2,5% ) Voor huurders met een 

hoger inkomen gelden ander percentages. Recent heeft u de aanzegging voor de huurverhoging per 1 juli ontvangen 

en daaruit blijkt de huurverhoging voor de meesten van u beperkt is tot 1,4%. Dus minder dan de inflatie van 1,6% 

vorig jaar. Met dit zeer gematigde huurbeleid zorgen we er voor dat de huren bij Lek en Waard Wonen betaalbaar 

blijven voor huurders met een laag inkomen. 

Waarom vinden we als Lek en Waard Wonen en als Raad van Commissarissen een gematigd huurbeleid (huurverho-

ging) belangrijk? Uit onderzoek van Nibud blijkt dat mensen met lage inkomens de afgelopen jaren steeds meer geld 

kwijt zijn aan woonlasten. Inmiddels gaat circa 55% van het inkomen op aan woonlasten (huren, energie en verzeke-

ringen). Met name voor de lagere inkomens blijft er weinig geld over voor andere huishoudelijke zaken. Tegenvallers 

(kapotte wasmachine, e.d.) kunnen lastig worden opgevangen omdat er weinig of geen ruimte is om te sparen.

Jaarlijks hebben we als Raad van Commissarissen twee keer formeel overleg met de Huurdersstichting Lek en 

Waard Wonen en daarnaast hebben we informeel overleg en zien we elkaar bij diverse bijeenkomsten. Mocht u vra-

gen of opmerkingen hebben voor de Raad van Commissarissen dan kunt u die altijd via de Huurdersstichting stellen.

André Rouwers

Lid van Raad van Commissarissen Lek en Waard Wonen

Op voordracht van de Huurdersstichting
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Zo’n 300.000 huurders komen in aanmerking voor bevriezing of verlaging van hun huur. Dat heeft de 

Woonbond becijferd. Het gaat om mensen in een sociale huurwoning met een hoge huur en een laag 

inkomen. Wie wil weten of hij tot de gelukkigen behoort, kan dat vanaf vandaag checken op de site van 

de Woonbond.

Grens

Huurders die een inkomen hebben onder de huurtoeslaggrens en een huurprijs boven de voor hen geldende afto-

ppingsgrens (afhankelijk van aantal inwonende gezinsleden 607 euro of 651 euro) kunnen voor bevriezing van de 

huur in aanmerking komen. Huurders met een laag inkomen, die een bedrag betalen van 720,42 euro boven de 

sociale huurgrens, kunnen een huurverlaging aanvragen.

Ook huurders met een huurprijs boven de sociale huurgrens en een inkomen tot 38.035 euro kunnen huurbevriezing 

krijgen. De Woonbond durft niet te zeggen hoe groot die groep is. 

Wettelijk 

Hoewel de woningcorporaties niet wettelijk verplicht zijn om een bevriezing of verlaging door te voeren, gaat de 

Woonbond ervan uit dat zij zich aan het huurakkoord houden. ,,Dat is voor deze huishoudens met forse huurprijzen 

gezien hun inkomen, hard nodig”, reageert Woonbonddirecteur Paulus Jansen.

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) reageerde blij op het sociaal huurakkoord. ,,Het 

is voor huurders goed nieuws dat er nu afspraken komen die aandacht hebben voor de betaalbaarheid”, aldus een 

woordvoerder van de minister december vorig jaar.
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Honderdduizenden huurders in aanmerking voor verlaging
 of bevriezing huur
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Enquête gehouden door huurdersstich-
ting Lek en Waard Wonen

Beste huurders van Lek en Waard Wonen

Allereerst hartelijk dank voor uw deelname aan de 

enquête, 306 huurders hebben de enquête ingevuld, 

waarvan heel veel positief. Dit is 13% van de ong. 2.300 

woningen, het bezit van Lek en Waard Wonen 

70 % van de  huurders hebben dienstverlening met een 

voldoende of goed beoordeeld. Hiermee zijn wij heel 

blij, maar dit wil niet zeggen dat er geen verbeterpun-

ten zijn welke onze volle aandacht zullen krijgen.

Er werd goed gescoord op de telefonische bereikbaar-

heid overdag (86 %), de kwaliteit van de uitgevoerde 

reparaties (71 %) en de snelheid van afhandeling van re-

paratieverzoeken  (67 %). Minder tevreden zijn de huur-

ders over de controle op uitgevoerde reparaties (30 

% slecht of onvoldoende)  dit is voor ons dan ook een 

aandachtspunt om samen met de verhuurder aan te 

werken b.v. extra controle op de uitgevoerde reparatie. 

Ook de afhandeling van met name de reparatieverzoe-

ken per email kan beter.

Betaalbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid zullen 

hoog in het vaandel blijven staan.

De verdere uitslag kunt u vinden op onze  website:w-

ww.huurdersstichtinglekwaardwonen.nl en u kunt ons 

altijd bereiken op ons email adres: info@hs-lww.nl 

Tijdens de huurdersraadplegingen werd de uitslag ge-

presenteerd aan de aanwezigen.

Wij zijn ook erg benieuwd hoe u de enquête heeft er-

varen en of er behoefte is aan een vervolg over een 

aantal jaren, heeft u daar nog ideeën over en wat voor 

onderwerpen zou u dan graag aan de kaak gesteld wil-

len hebben? Laat het ons weten per mail, per telefoon 

of op 1 van onze huurdersavonden.

Onder de inzenders van de enquête zijn de prijzen in-

middels verloot. 

De gelukkigen zijn:    

Peter van Valburg uit Nieuw Lekkerland   

Cristine Voorwinden uit Groot Ammers

Susan Zeltenrijch uit Groot Ammers

Van harte gefeliciteerd met jullie waardebon.

Projecten Enquete

Project Liesdel
Het renovatieproject van de Liesdel is momenteel in 

volle gang. 

De woningen staan in de steigers en langzaam maar 

zeker is de buitenschil te zien, die wordt aangebracht.

Project 
Van Vlietstraat 
1 a t /m 15 b.

Eind 2016 is 

het besluit ge-

nomen om 14 

duplexwoningen, 1 eengezinswoning en 38 garages te 

slopen. Hiervoor in de plaats komt sociale woningbouw, 

te weten: 8 à 9 grondgebonden woningen voor kleine 

gezinnen, 16 à 18 appartementen voor eenpersoons-

huishoudens en 6 à 7 garages. Het slopen van de wo-

ningen en garages gaat deze zomer van plaats vinden. 

De bouw van de nieuwe woningen vindt waarschijnlijk 

plaats eind 2019 / begin 2020.

De nieuwe woningen worden gasloos gebouwd en 

voorzien van de nieuwste duurzame technieken De 

huren zullen laag en betaalbaar worden gehouden. De 

omwonenden van de Van Vlietstraat zijn inmiddels van 

de laatst ontwikkelingen op de hoogte gebracht. We 

zien een mooi project tegemoet, dat zeker past in de 

klimaatdoelstellingen, welke het huidige kabinet heeft 

vastgesteld.

Plan Oost.
Plannen voor de her-

structurering van de 

Albrechtstraat en de 

Schoonenburglaan 

zijn tijdens een infor-

matieavond van de 

Woningstichting aan 

de bewoners voor-

gelegd.

De Huurdersstich-

ting zal bij dit proces 

nauw worden be-

trokken.



In 2018 was het verschil tussen de voor huurders duur-

ste en goedkoopste gemeente maar liefst 673 euro. Dit 

als je kijkt naar de optelsom van gemeentebelastingen, 

heffingen van het waterschap en provinciale heffingen.

Opbouwen buffer niet bestraffen

In hun pleidooi voor het toestaan van iets meer spaar-

geld vinden de gemeenten o.a. Nibud en de Landelijke 

Organisatie Sociaal Raadslieden aan hun zijde. Nibud 

raadt alleenwonende huurders met een inkomen op 

bijstandsniveau bijvoorbeeld aan om 3050 euro ach-

ter de hand te hebben. Juist omdat je met zo’n buffer 

betalingsproblemen kunt voorkomen. Een spaargeld-

norm die mensen bestraft voor het opbouwen van die 

buffer vinden zij hoogst ongewenst.

Problemen met heffing niet alleen bij zeer laag in-

komen

De Woonbond ondersteunt het pleidooi voor het toe-

staan van meer spaargeld. En vindt het daarnaast be-

langrijk dat de rekening voor huurders zónder recht op 

kwijtschelding binnen de perken blijft. Want dat lokale 

heffingen een (te) grote hap uit het budget nemen, 

daar weten huurders met een inkomen dat te hoog is 

voor kwijtschelding helaas ook alles van.

Hoe kwijtschelding (of betalingsregeling) vragen?

Hoe de kwijtschelding in uw gemeente werkt staat op 

de website van uw gemeente. Daar vindt u ook info 

over het treffen van een betalingsregeling als u de re-

kening niet meteen kunt betalen. De landelijke regels 

voor kwijtschelding staan op rijksoverheid.nl: Wanneer 

kom ik aanmerking voor kwijtschelding van gemeente-

lijke belastingen?(externe link)

Bron: Woonbond.

 Spaargeldnorm voor kwijtschelding te streng
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18 maart 2019
Voor veel huurders zijn de kosten van lokale heffingen 

een probleem. Met een zeer laag inkomen kun je kwijt-

schelding krijgen. Dan hoef je de heffingen niet te be-

talen. Maar dat kan alleen als je nauwelijks spaargeld 

hebt.

 

Krap 1000 euro. Plus 1 maand huur en 1 maand ziekte-

kostenpremie. Meer mag je als alleenstaande niet op 

je rekening hebben. Heb je zuinig geleefd en daarmee 

toch iets meer bij elkaar gespaard, bijvoorbeeld om een 

dure tandartsbehandeling te kunnen betalen? Dan gaat 

de kwijtschelding niet door.

In bijstand hogere spaargeldnorm
Wie een bijstandsuitkering heeft mag ook niet veel 

spaargeld hebben, maar wel aanzienlijk meer dan die 

krap 1000 euro. Tot ongeveer 6000 euro spaargeld komt 

je recht op uitkering niet in gevaar.

Spaargeldnormen gelijk trekken
Gemeenten van het stedennetwerk G40 vinden dat 

de spaargeldnorm die in de bijstand geldt ook voor de 

kwijtschelding van lokale heffingen zou moeten gelden. 

Dat schreven ze vorige maand in een brief aan Minis-

ter Ollongren (BZK) en staatssecretaris Van Ark (Sociale 

Zaken)(externe link). Niet hun eerste brief over dit on-

derwerp. In 2018 vroegen gemeenten ook de vrijheid 

om iets meer spaargeld toe te staan. Dat wees het Rijk 

toen af.

Beleidsvrijheid gemeenten
Een beetje ruimte om zelf beleid te bepalen over kwijt-

schelding hebben gemeenten overigens wel. Maar die 

vrijheid gaat over het inkomen waarbij ze vrijstelling 

mogen geven, niet over spaargeld. Gemeenten mogen 

er bijvoorbeeld voor kiezen om kwijtschelding te geven 

bij 100% van het bijstandsinkomen, in plaats van bij 

90%. En ze mogen er voor kiezen om ook mensen met 

alleen AOW kwijtschelding te geven.

Tarieven per gemeente verschillen sterk

In de hoogte van heffingen hebben gemeenten (en wa-

terschappen) ook vrijheid. Welke bedragen zij dit jaar 

in rekening brengen wordt binnenkort duidelijk, als de 

jaarlijkse Atlas van Lokale Lasten van COELO(externe 

link) verschijnt. 
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Maart 2019

Begin deze week ontstond er na de opening van de online check voor dure scheefwoners van de Woon-

bond onduidelijkheid over de precieze invulling van de afspraken in het Sociaal Huurakkoord op dit on-

derwerp. Aedes en de Woonbond willen in dit bericht duidelijkheid verschaffen over de bedoeling van de 

afspraken. 

Aedes en de Woonbond delen de opvatting dat de groep huurders met een laag inkomen en een relatief 

hoge huur extra aandacht verdienen bij het huurbeleid. Om deze reden is hier in het Sociaal Huurakkoord 

een aparte paragraaf over opgenomen. Bij de start van de onderhandelingen in de zomer van 2018 hadden 

beide partijen een voorkeur voor de volgende aanpak: zittende huurders met een huur boven de aftop-

pingsgrens zouden bij hun corporatie het verzoek kunnen indienen voor een tijdelijke huurkorting tot de 

aftoppingsgrens. Daarmee loopt hun huur in de pas met die van huurders die ná 1 januari 2016 een woning 

toegewezen hebben gekregen op basis van het systeem van passend toewijzen. De tijdelijke huurkorting 

moet jaarlijks aangevraagd worden. Stijgt je inkomen boven de huurtoeslaggrens dan raak je de tijdelijke 

huurkorting weer kwijt.

In september 2018 bleek dat de door de Woonbond en Aedes voorgestane invulling vooralsnog wettelijk 

niet mogelijk is. De Autoriteit Woningcorporaties stelde dat het niet is toegestaan om tijdelijk huurkorting 

te geven.

In het uiteindelijke Sociaal Huurakkoord is de volgende vormgeving voorgesteld:

Dure scheefwoners die recht hebben op huurtoeslag kunnen 0 procent huurverhoging aanvragen bij hun 

corporatie; dure scheefwoners met een huur boven de liberalisatiegrens kunnen 0 procent huurverhoging 

aanvragen als ze een inkomen hebben onder de DAEB-grens; hebben ze een inkomen onder de huurtoe-

slaggrens, dan kunnen ze huurkorting aanvragen tot €1 onder de liberalisatiegrens.

Aedes en de Woonbond hebben de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om 

een wetswijziging door te voeren, waarbij een tijdelijke huurkorting wél mogelijk wordt gemaakt. De minis-

ter heeft inmiddels de Kamer laten weten dit te willen onderzoeken waarbij dit vanaf 1 juli 2020 mogelijk 

zou kunnen worden. Wij schatten op dit moment in dat dit daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Voor 2019 geldt dus een overgangsjaar, wat de uitvoering er niet eenvoudiger op maakt. Sommige cor-

poraties, onder meer in de gemeenten Utrecht en Rotterdam, hebben al ervaring met een eigen regeling 

om de woonlasten voor dure scheefwoners te beperken. Als de lokale partijen (corporaties, huurders, 

gemeenten) het daarover eens zijn, kunnen die regelingen gewoon worden doorgezet om de uitvoering 

zo eenvoudig mogelijk te houden.

Voor de corporaties die nog geen regeling voor dure scheefwoners hebben, geldt om- indien mogelijk- in 

de geest van het Sociaal Huurakkoord te handelen binnen de huidige wettelijke mogelijkheden. 

Aedes en de Woonbond richten een gezamenlijk kenniscentrum in om uitvoeringsproblemen zo snel mo-

gelijk te kunnen oplossen.

Bron: Woonbond.
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Vakantietijd, een heerlijke tijd voor ontspanning, ver-

re reizen en zeker ook plezier dicht bij huis. Maar het 

is ook de tijd waarin anderen juist heel druk aan het 

werk zijn.  

Ze willen uw huis nog wel eens met een bezoekje ver-

eren om te zien of er iets van hun gading valt te halen. 

En om dan thuis te komen, nadat het inbrekersgilde 

zijn werk heeft gedaan, is een bittere pil.

Maar u kunt er wel aan meewerken, dat het de dames 

en heren niet gemakkelijk wordt gemaakt.

Zorg voor licht. Daar hebben ze een hekel aan. Een 

lamp, bij de voor- en achterdeur, die bij beweging aan 

springt, zet ze in de schijnwerpers. Een nachtlamp in 

de tuin. Inbrekers staan niet graag in de schijnwerpers. 

Goed hang - en sluitwerk, hoe langer ze moeten pro-

beren iets open te krijgen, hoe sneller ze het opgeven.

Vraag uw buren een oogje en oortje in het zeil te hou-

den, zodat ze bij verdachte bewegingen en geluiden 

opmerkzaam zijn. Vraag of ze post/kranten goed door 

de brievenbus duwen. Hangt dit er langere tijd half uit, 

is dit ook een hint voor de ongenode gasten. Let op 

takjes, die tegen een deur aan staan. Dit is vaak een 

manier om te zien of mensen thuis zijn. Als het takje 

erna een aantal dagen nog precies zo staat weten ze 

dat de deur niet open is gegaan en er waarschijnlijk 

niemand thuis is

Als u voor langere tijd van huis gaat controleer, dan 

ook even of de gaskraan dicht is.

Wij wensen u een fijne en ontspannen vakantie.

Vakantietijd Rubriek Huurderspost

Antwoord.   

  

In de eerste Huurderspost is een brief gepubliceerd 

van Marijke Noorlander. (Groot Ammers) Helaas is ver-

geten om haar naam te vermelden onder het stukje, 

daarom noemen we die alsnog. Marijke stelde in haar 

brief voor om door middel van een facebookpagina 

jongeren te verbinden aan de Huurderstichting. Via 

polls is dan te onderzoeken wat er leeft bij jonge huur-

ders. Als bestuur vinden wij het heel belangrijk ook ze-

ker de jonge huurder te betrekken bij het wel en wee 

rondom het sociale huren. 

Een facebookpagina is zeker niet weg te denken in 

de toekomst van de Huurdersstichting en het zou ge-

weldig zijn, als zo`n pagina gevuld en bijgehouden zou 

worden door een jonge huurder. Maar waar vinden 

we een jonge, enthousiaste huurder, die bereid is zich 

hier voor in te zetten ? Zou je het leuk vinden ons bij 

het werken voor de Huurdersstichting te helpen en je 

zodoende in te zetten voor de jonge huurders, bel of 

mail dan even.

Marijke gaf ook aan, dat ze graag wilde weten, welke 

bedrijven er aan de Woningstichting zijn verbonden. 

Dit is een vraag, die het beste door de Woningstichting 

kan worden beantwoord. 
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De stelling dat alleen een verdubbeling van de nieuw-

bouw de tekorten in de sociale huursector kan opheffen, 

kon op unanieme steun rekenen van de zaal. Volgens 

Yasin Toronoglu, wethouder Wonen in Eindhoven, is zelfs 

een verdubbeling niet genoeg. Hij wil de komende vijf 

jaar 15.000 woningen bouwen, waarvan 4000 in de so-

ciale sector. Ook in de binnenstad. ‘De stad is van ieder-

een’, aldus Toronoglu.

Een groot probleem voor de investeringscapaciteit blijft 

de verhuurderheffing. ‘Ik maak me daar ernstig zorgen 

over. Er gaat inmiddels ieder jaar 3,5 maand huur naar 

deze heffing en andere belastingen’, aldus Peter van Os 

van RIGO Research en Advies.

Middeninkomens

De benarde positie van de middeninkomens was ook 

een belangrijk thema op het symposium. Er moet veel 

meer voor deze groep worden gebouwd, ook door 

corporaties. Cees van Boven, directeur-bestuurder van 

Woonzorg Nederland, vindt dat corporaties zo’n 20% van 

hun nieuwbouw in het middensegment met een huur 

720 en 1000 euro zouden kunnen bouwen. ‘ Beleggers 

bouwen namelijk niet in dit segment, die springen over 

de 1000 euro heen.’ 

Meer regulering vrije sector

Veel steun was er ook voor stelling dat er meer regu-

lering moet komen in het middensegment, bijvoorbeeld 

door verhoging van de liberaliseringsgrens. En het pun-

tenstelsel is (weer) aan herziening toe. Volgens Marja 

Appelman, directeur Woningmarkt van het ministerie 

van BZK, weegt de WOZ-waarde in het puntenstelsel 

‘disproportioneel zwaar mee’ in steden als Utrecht en 

Amsterdam, waar de WOZ-waardes de pan uitrijzen. ‘Die 

moeten wellicht minder zwaar gaan wegen.’

Plan voor de Volkshuisvesting

Veel van deze thema’s komen terug in het Plan voor de 

Volkshuisvesting, dat de Woonbond dit najaar officieel 

zal presenteren.

Het doel van dit integrale plan, waarover tal van maat-

schappelijke organisaties meedenken, is te komen tot 

een brede sociale woonsector, waar voor iedereen een 

betaalbare woning is in een leefbare buurt, 

24 mei 2019

De sociale huursector wordt hoe langer hoe meer een 

vangnet voor de laagstbetaalden. Dit zet de leefbaarheid 

van kwetsbare wijken onder druk. En de middengroepen 

vallen tussen wal en schip. 

Deze ontwikkeling, die al een aantal jaren aan de gang 

is, baart veel mensen grote zorgen, zo bleek op het druk-

bezochte Woonbondsymposium ‘ De woningmarkt weer 

op de rit’ gisteren in het Spoorwegmuseum in Utrecht.

Stadsgeograaf Cody Hochstenbach van de Universiteit 

van Amsterdam liet zien hoe hard het gaat met de krimp 

van de sociale huursector. Als de corporatiesector was 

meegegroeid met de andere sectoren, waren er nu 

270.000 sociale huurwoningen meer geweest. De invoe-

ring van de Europese inkomensgrens heeft de sociale 

huursector bovendien op slot gezet voor de middenin-

komens. Maakten in 1990 de laagste inkomens nog 12% 

uit van de corporatiehuurders, in 2015 was dat al bijna 

verviervoudigd tot 45%.

Samenklontering van problemen

De negatieve gevolgen zijn duidelijk zichtbaar. Mede 

door het sluiten van zorginstellingen zijn veel cliënten 

aangewezen op de corporatiesector en lopen de wacht-

tijden voor ‘gewone’ woningzoekenden snel op. In ste-

den waar het woningtekort het grootst is, Amsterdam en 

Utrecht, bedraagt de wachttijd voor een sociale huurwo-

ning inmiddels 9 jaar. Daardoor wordt de sociale huur-

sector hoe langer een meer een vangnet voor de laagst-

betaalden en kwetsbaren. Volgens René Scherpenisse, 

directeur-bestuurder van de Tilburgse corporatie TIWOS 

leidt dit tot een ongewenste ‘samenklontering van pro-

blemen in wijken met veel corporatiebezit.’

Bouwen, bouwen, bouwen

De oplossing ligt volgens de deelnemers aan de diverse 

panels tijdens het symposium in een forse verhoging van 

de bouwproductie gekoppeld, aan het optrekken van 

de inkomensgrens voor de sociale huursector. Volgens 

Hans Heinink, bestuurslid van huurdersvereniging Accio 

in Nijmegen zou die omhoog moeten naar de oude zie-

kenfondsgrens, zo’n 57.000 euro.  

 Zorgen over krimp sociale huursector



met een gelijk speelveld is voor huurders en kopers. 

Woonbonddirecteur Paulus Jansen lichtte op het sym-

posium het plan toe en bood vertegenwoordigers van 

diverse organisaties de gelegenheid om met aanvullin-

gen te komen.

Aanvullingen op het Plan

Anneke van der Vlist van cliëntenorganisatie Ieder(in) 

hield een pleidooi voor een grotere toegankelijkheid van 

de bestaande woningvoorraad voor mensen met een 

beperking. Semih Eski, voorzitter van CNV-Jongeren, wil 

graag meer concrete aandacht voor jongeren, bijvoor-

beeld door het bouwen van meer staterswoningen. 

Alex Scherpenzeel van ANBO vindt dat de Woonbond 

zich moet inzetten voor betere ouderenhuisvesting, bij 

voorkeur zelfstandige woningen met collectieve voor-

zieningen. Volgens Wim Hazeu, directeur-bestuurder van 

Wonen Limburg, moet de Woonbond meer oog hebben 

voor de positieve kanten van tijdelijke huurcontracten, 

bijvoorbeeld voor spoedzoekers. Ten slotte Rob Mul-

der, directeur belangenbehartiging van Vereniging Ei-

gen Huis. Hij vindt dat de schotten tussen de huur- en 

koopsector moeten verdwijnen en is voorstander van 

een eigendomsneutrale behandeling door de overheid. 

Zo zouden de hypotheekrenteaftrek en de huurtoeslag 

moeten verdwijnen en plaatsmaken voor een inkomens-

afhankelijke woontoeslag. Dit voorstel, dat in het Plan 

voor de Volkshuisvesting is opgenomen, kon ook op bre-

de steun uit de zaal rekenen.

Bron: Woonbond.
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Ruim een kwart ( 27 % ) van de huishoudens weet niet 

of ze recht hebben op tegemoetkomingen, zoals toe-

slagen.

Van de huishoudens met een laag inkomen weet één 

op de zes dit niet. Huishoudens met een wisselend in-

komen weten minder goed dan huishoudens met een 

vast inkomen of ze er recht op hebben.     

       

Dit blijkt uit het onderzoek: GELDZAKEN IN DE PRAK-

TIJK 2018-2019 van het Nationaal instituut voor Bud-

getvoorlichting   (NIBUD). Het NIBUD vind dat de sa-

menleving veel meer rekening moet houden met 

huishoudens met wisselende inkomsten. Er zijn in-

middels twee miljoen flexwerkers. Het NIBUD ziet dat 

zij moeilijker rondkomen, minder sparen en minder 

vaak dan werkenden met een vast inkomen geld op-

zij zetten voor hun pensioen. Het NIBUD vind het on-

wenselijk dat werkenden met een wisselend inkomen 

tegemoetkomingen mogelijk vaker niet benutten dan 

werkenden met een vast inkomen.

Bron: Huurpeil 2019.

Kwart huishoudens on-

wetend over toeslagen.



Woensdag 29 mei stonden we als Huurderstichting op 

de braderie in Nieuwpoort. 

Het was prachtig weer en dat werkte zeker mee aan 

een druk bezochte markt. 

WOORDZOEKER

Een slak bevindt zich op de bodem van een 20 meter 

diepe put. Elke dag klimt de slak 5 meter omhoog, maar 

‘s nachts glijdt hij weer 4 meter terug naar beneden.

 

De vraag: Hoeveel dagen duurt het voordat de slak de 

bovenrand van de put heeft bereikt?

Het antwoord op deze vraag kunt u voor 15 juli insturen 

naar:

Huurdersstichting Postbus 60 2957 ZG Nieuw - Lekker-

land

Of mailen naar: info@hs-lww.nl  U kunt een waardebon 

van € 10,- winnen.

De oplossing van puzzel nr. 1 was “samen uit samen 

thuis”

Winnaar is geworden: Mevr. M. Kalkman uit Nieuw 

Lekkerland. Van harte gefeliciteerd.

Zij heeft inmiddels de prijs ontvangen.

Dhr A. Rouwers trekt de prijswinnaar uit de stapel 

goede inzenders.

Puzzel nr. 2
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Braderie in Nieuwpoort



Maart 2019

Zo’n 300.000 hu-

rende huishoudens 

komen in aanmer-

king voor huurver-

laging of bevriezing. 

Het gaat om huur-

ders van een soci-

ale corporatiewoning met een laag inkomen en hoge 

huurprijs.

 

In het Sociaal Huurakoord 2018 zijn er mogelijkheden 

afgesproken voor huurverlaging en bevriezing. 

Hard nodig

Eind 2018 sloten Woonbond en corporatiekoepel Aedes 

een Sociaal Huurakkoord, waar onder andere in werd 

afgesproken dat groepen met een laag inkomen en 

een hoge huur huurbevriezing of huurverlaging kunnen 

krijgen. minister Ollongren heeft dat niet in dwingende 

wetgeving gegoten, maar gaf aan dat ze verwacht dat 

corporaties handelen in lijn met het gesloten huurak-

koord. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Op onze 

website kunnen huurders kijken of zij volgens de af-

spraken huurverlaging of bevriezing kunnen krijgen. We 

gaan er van uit dat corporaties zich aan het huurak-

koord houden. Dat is voor deze huishoudens met forse 

huurprijzen gezien hun inkomen, hard nodig.’

Over wie gaat het?

Huurders met een inkomen onder de huurtoeslaggrens 

en een huurprijs boven de voor hen geldende aftop-

pingsgrens (afhankelijk van huishoudgrootte €607,- of 

€651) kunnen huurbevriezing aanvragen. Wanneer 

ze  een huurprijs betalen boven de sociale huurgrens 

van 720,42 kunnen huurders met een laag inkomen  

huurverlaging aanvragen.  Ook huurders met een huur-

prijs boven de sociale huurgrens en een inkomen tot 

€38.035,- kunnen huurbevriezing krijgen. Het is ondui-

delijk hoe groot deze laatste groep is.

Bron: Woonbond.

Wist u dat juni een prima maand is om tweejarigen te 

zaaien. Deze planten vormen het eerste jaar alleen blad 

en wortels. Het tweede jaar volgen de bloemen en pro-

duceren ze zaad. 

Daarna sterven ze af. Uit het zaad verschijnen weer 

nieuwe planten. Vingerhoedskruid is een duidelijk 

voorbeeld van deze cyclus. Het eerste seizoen groeien 

stevige rozetten, het volgend seizoen komen de bloe-

men. Makkelijke soorten om zelf te zaaien zijn b.v. de 

stokroos, de heerlijk geurende duizendschoon en de 

vanaf april bloeiende muurbloem.                                                 

TIP: Plant lavendel of knoflook in een rozenperk. Luizen 

hebben een hekel aan hun geur en zo blijft het perk 

luizenvrij.

Kaneel is niet alleen nuttig in de keuken. Het kan ook in 

de tuin worden gebruikt.

Strooi kaneel om mieren weg te houden. De insecten 

houden niet van de geur en kiezen een andere route. 

Kaneel kan ook als stekpoeder worden gebruikt, het 

stimuleert de groei en gaat schimmels tegen.

De Tuin
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Huurders kunnen huurver-

laging of bevriezing krijgen



Idealiter zou een huishouden niet meer dan helft van het inkomen kwijt moeten zijn aan de vaste lasten. Dat is voor 

veel groepen nu wel het geval. Vooral huurders zijn een fors deel van hun inkomen kwijt aan vaste lasten.

Moeite om rond te komen

Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: ‘Het verklaart voor ons, waarom zoveel mensen (bijna 40 procent) moeite heb-

ben met rondkomen en het niet lukt om te sparen. De druk op de portemonnee is ontzettend groot. Zodra er in dit 

huishouden extra kosten komen, door bijvoorbeeld hogere zorgkosten betekent dit financiële stress.’

Eenpersoonshuishoudens

Uit de rapportage blijkt ook dat eenpersoonshuishoudens in de sociale huursector met een gemiddelde huurprijs 

van €580,- en een modaal inkomen (€2.252,- per maand) al te veel kwijt zijn aan vaste lasten. Zij besteden hier 

56% van hun inkomen aan. Minister Ollongren kondigde onlangs aan de inkomensgrens voor toegang tot sociale 

huur voor eenpersoonshuishoudens te willen te willen verlagen. Sindsdien stromen de meldingen op ons Meldpunt 

Huuralarm van huurders en woningzoekenden die zich hier zorgen over maken binnen.

Percentage van netto inkomen dat huurders met een modaal inkomen kwijt zijn aan vaste lasten

 Huurprijs % inkomen naar vaste lasten

1 persoon €580,- 56%

1 persoon €900,- 65%

2 personen €580,- 57%

2 personen €900,- 60%

Vaste lasten veel te hoog

Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Het plan van minister Ollongren om eenpersoonshuishoudens met een modaal 

inkomen te weren uit de sociale huursector, gaat tot grote betaalbaarheidsproblemen leiden voor deze mensen. 

In de sociale huursector zijn zij al te veel kwijt aan vaste lasten. In de vrije sector zijn zij maar liefst 65% van hun 

inkomen kwijt aan vaste lasten.’ Het Nibud geeft zich aan zich ernstig zorgen te maken over situaties waarbij huis-

houdens meer dan 60% van hun inkomen kwijt zijn aan vaste lasten.

Tweepersoonshuishoudens met een huurwoning zijn respectievelijk 57% (sociale huur) en 60% (vrije sector) van hun 

inkomen kwijt aan vaste lasten.

Bron: Woonbond 2019.

Mensen zijn gemiddeld meer dan de helft van hun inkomen kwijt 
aan vaste lasten, becijferde het Nibud.  
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Huurders zijn een groter deel van hun inkomen kwijt 

aan wonen dan kopers. En dat gat is de afgelopen jaren 

alleen maar groter geworden, blijkt uit vandaag ver-

schenen CBS-cijfers.

Ontwikkeling woonquote huurders en kopers CBS

De woonquote, de totale woonlasten als percentage 

van het besteedbaar inkomen, komt in 2018 voor huur-

ders gemiddeld uit op 38,1 procent. Eigenaren beste-

den in 2018 met gemiddeld 29 procent een kleiner deel 

van hun besteedbaar inkomen aan wonen. 

Gat wordt groter

De woonquote van huurders is sinds 2012 met 2 pro-

centpunt gestegen. De woonquote van eigenaren is 

juist afgenomen. Het toegenomen verschil dat tussen 

2012 en 2015 is opgetreden in de woonquote van huur-

ders en woningeigenaren wordt niet verklaard door een 

groter verschil in gemiddeld inkomen tussen de twee 

groepen, maar door een groter verschil in de gemiddel-

de woonlasten, schrijft het CBS.

Betaalbaarheid huren moet prioriteit krijgen

Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘De gemiddelde 

woonquote voor huurders is sinds 2015 gestabiliseerd, 

maar ligt nog steeds veel te hoog. Dit laat zien dat be-

taalbaarheid van het huren politiek veel meer prioriteit 

moet krijgen.’ Dat kan bijvoorbeeld door de verhuur-

derheffing, die sociale verhuurders betalen aan het Rijk, 

af te schaffen. ‘Het is absurd dat armere huurders via 

hun verhuurder miljarden aan extra belasting betalen, 

terwijl de minister van Financiën een overschot van 11 

miljard euro boekt.’ Ook pleit de Woonbond voor een 

eigendom neutrale ‘woontoeslag’ in plaats van de hui-

dige hypotheekrenteaftrek en huurtoeslag. Dat lichte 

Jansen vanochtend ook toe bij BNR Nieuwsradio (ex-

terne link).

Nog grote groep dure scheefwoners

De CBS-cijfers zijn onderdeel van het grote WOON-on-

derzoek in opdracht van het ministerie van Binnen-

landse Zaken. Uit de WOON-rapportage blijkt dat nog 

346.000 huurders als ‘dure scheefwoners’ worden ge-

zien. Het gaat hier om huishoudens met een laag inko-

men en hoge huur. 

De Woonbond en Aedes hebben in het Sociaal Huurak-

koord afgesproken dat deze groep bij woningcor-

poraties moeten worden ontzien. Dat kan nu al door 

huurbevriezing of huurverlaging voor deze huurders. 

Minister Ollongren gaat onderzoeken of een deel van 

deze huurders in de toekomst een tijdelijke huurkorting 

kan krijgen. Vorige week bracht de Woonbond een on-

line check uit waarmee huurders kunnen kijken of ze 

in aanmerking komen voor huurbevriezing of verlaging, 

volgens de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord.

Bron: Woonbond.

Huurders verwonen groter deel inkomen dan kopers
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Salderen gaat door tot 2023
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April 2019

Minister Wiebes van Economische Zaken heeft laten 

weten de salderingsregeling tot 2023 in stand te hou-

den. Dat is drie jaar langer dan was voorzien in het 

Regeerakkoord.  Dat is goed nieuws voor mensen met 

zonnepanelen op hun dak. Toch blijft het afschaffen van 

de salderingsregeling een risico voor huurders in een 

Nul-op-de-meter woning.

 

De Salderingsregeling houdt in dat je op jaarbasis de 

opgewekte stroom van je zonnepanelen af kan trekken 

van je eigen gebruik. Je betaalt  hier dus niet voor, ook 

geen energiebelasting. Alleen over je netto verbruik (af-

genomen stroom minus teruggeleverde stroom) betaal 

je de kosten voor het verbruik en de energiebelasting. 

Een simpele en voordelige regeling.

Geleidelijk afgebouwd

Per 1 januari 2023 wordt de salderingsregeling gelei-

delijk afgebouwd. Dat wil zeggen dat het voordeel dat 

huishoudens en bedrijven ontvangen op hun energie-

belastingen – in ruil voor het terugleveren aan het net 

– elk jaar iets minder wordt. Uiteindelijk wordt dat voor-

deel 0 en ontvang je 

alleen een vergoe-

ding van de energie-

leverancier voor de 

teruggeleverde zon-

nestroom. Dat zal in 

2031 het geval zijn.

Wat gebeurt er met Nul-op-de-meter woningen?

De grote vraag is wat er gebeurt met Nul-op-de-meter 

(NOM) woningen als de salderingsregeling verdwijnt. 

Dit zijn woningen die minstens zo veel energie moe-

ten opleveren als verbruiken. Huurders betalen voor 

een dergelijke woning een Energieprestatievergoeding 

(EPV) in plaats van een energierekening. Met dit bedrag 

kan een verhuurder de investering in de verduurza-

mende renovatie terugverdienen. Voor de huurder kan 

dit uit als de energierekening inderdaad verdwijnt en 

de EPV lager is dan de energierekening was. Door het 

geleidelijk afschaffen van de salderingsregeling wordt 

dat een stuk moeilijker. Bij NOM-woningen ligt het dak 

vaak vol met zonnepanelen. Het afschaffen van de sal-

deringsregeling is hier dus een streep door de rekening. 

De energierekening zou voor deze huurders weer kun-

nen stijgen terwijl ze ook een EPV betalen. 

Bron: Woonbond.



Wist u dat u een storing telefonisch kunt melden bij de 

woningstichting en u buiten kantooruren automatisch 

wordt doorverbonden met de antwoordservice.

Wist u dat u bij een storing aan de cv meteen kunt bel-

len met het bedrijf dat uw ketel in onderhoud heeft. Het 

telefoonnummer staat op de ketel.

Wist u dat u een gevalletje glasschade (breuk) recht-

streeks kunt doorbellen naar de verzekeringsmaat-

schappij.

Storingen.
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Voorkom sluipverbruik

Laat elektrische apparaten, zoals je tv en computer, 

nooit op stand by staan, maar zet ze helemaal uit.  

Daarvoor kun je een stekkerdoos met schakelaar ge-

bruiken. Op die manier zet je meerdere apparaten uit 

met één druk op de knop.

Besparing per jaar € 75,-

Gebruik led-lampen.

Vervang kapotte lampen door led-lampen. Daarmee 

kun je jaarlijks € 55,-besparen op je energierekening.

Als je vijf kapotte gloeilampen door een led-lamp ver-

vangt heb je al een besparing van € 55,- bereikt. Maar 

het loont ook om kapotte spaarlampen door een led-

lamp te vervangen. Led-lampen zijn nog zuiniger dan 

spaarlampen.

Meer tips

Doe lampen uit als ze niet nodig zijn

Kies de juiste lampsterkte (niet overal is evenveel licht 

nodig)

Bron: Woonbond

Tips voor zuiniger energie-
verbruik.



Bezoek ook onze website
www.huurdersstichtinglekwaardwonen.nl voor het laatste nieuws over onze huurdersstichting

Colofon
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IK WIL ME AAN U EVEN 
VOORSTELLEN.               

Mijn naam is Henk Otten, gehuwd en         

vader van 3 kinderen. In 1970 zijn we in 

een nieuwbouwhuis gaan wonen en daar 

wonen we nog steeds met veel genoegen.

Mijn beroep was assurantieadviseur bij een 

grote verzekeraar in Den Haag. Na mijn 

pensionering heb ik bezigheden gezocht in 

de sociale sector. In 2014 werd ik gevraagd 

voor bestuurslid van de woningbouwver-

eniging Lek en Waard Wonen te Nieuw-

poort. Vrij kort daarna is de samenwerking tussen Lek en Waard Wonen en de 

woningbouwvereniging Nieuw Lekkerland tot stand gekomen, wat resulteerde 

in een fusie. Hierna fuseerde ook de beide huurdersverenigingen en mag ik in 

het bestuur daarvan fungeren als 2e voorzitter en dit doe ik met veel plezier.


