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voor huurders van lek & Waard Wonen

HUURDERSPUNT



  VOORWOORD

Als ik dit voorwoord schrijf ben ik ongeveer 1,5 jaar lid van de Raad van Commissarissen van Lek en Waard Wonen 

op voordracht van de huurdersstichting. Voor de eerste keer dat ik een voorwoord mag schrijven voor Huurders-

punt, het nieuwsblad van de huurdersstichting van Lek en Waard Wonen. Een leuke maar lastige klus, want wat 

schrijf je dan? Over hoe leuk ik het vind tot nu toe? Over hoe prettig de samenwerking is?

Een van de dingen die mij is opgevallen in het afgelopen anderhalf jaar is de enorme inzet en betrokkenheid van de 

huurdersstichting. Een huurdersstichting die haar verantwoordelijkheid neemt en opkomt voor de belangen van u 

als huurder van Lek en Waard Wonen. Zij doet dit vol passie en overgave, kritisch maar constructief en op een open 

manier. Samen werken wordt hierdoor ook echt samenwerken!

De huurders enquête en huurdersraadplegingen in mei laten goed zien hoe de huurdersstichting op een proactieve 

wijze met u in contact wilt treden en u in de gelegenheid stelt om uw stem te laten horen. Ook het voorliggende 

Huurderspunt is daar een mooi voorbeeld van. 

Lek en Waard Wonen kan haar maatschappelijke opdracht niet alleen vervullen. Daarom hecht zij veel waarde aan 

het samenwerken met organisaties die gezamenlijk aan de gestelde doelen willen werken. Naast de gemeente, 

collega corporaties, ouderenorganisaties, zorg- en maatschappelijke instellingen is het ook de huurdersstichting die 

daarin een voorname rol heeft en gelukkig ook neemt.

Het belang van een goed functionerende huurdersstichting wordt vaak onderkend. Een goede samenwerking met 

de huurdersstichting is daarom buitengewoon belangrijk. Constructief overleg en samenwerking met respect voor 

elkaars belangen heeft immers meerwaarde voor u als huurder.

Ik hoop dat we de goede samenwerking ook in de komende jaren mogen voortzetten en wens u veel leesplezier.

Roland Theeuwen

lid Raad van Commissarissen Lek en Waard Wonen

op voordracht van de huurdersstichting

In dit nummer: 

Voorwoord    pag.  2 Weer uitstel Gluurverhoging  / Tuintips  pag.   9 
Wetsvoorstel minister Ollongren  pag.  3 Persbericht, Aedes, Woonbond, G4 en G40 pag. 10
Gratis onlijn advies bij burenoverlast  pag.  4 Henry de Miranda   pag. 11
Jongeren steeds later het huis uit  pag.  4 Antwoord puzzel Huurderspunt 2  pag. 12
Opslot gooien sociale huurmarkt  pag.  5 Puzzelwoordzoeker   pag. 12 
Nieuwe aanpak vocht- en schimmelproblemen pag.  5 Nederlanders minder tevreden over hun woning pag. 13
Huurdersraadpleging     Haal woningbouw van slot af  pag. 14
Nw-Lekkerland, Groot Ammers en Nieuwpoort pag.  6 Stekker uit stopcontact   pag. 15 
Ruim 120 liter water per dag / Toeslagen pag.  7 De verhuurdersheffing   pag. 15
Check je servicekosten / Herfsttuintips  pag.  8 Huurcontract vaak onbegrijpelijk  Achterzijde  
 
   
   
   
   
   

2



In dit nummer: 

Voorwoord    pag.  2 Weer uitstel Gluurverhoging  / Tuintips  pag.   9 
Wetsvoorstel minister Ollongren  pag.  3 Persbericht, Aedes, Woonbond, G4 en G40 pag. 10
Gratis onlijn advies bij burenoverlast  pag.  4 Henry de Miranda   pag. 11
Jongeren steeds later het huis uit  pag.  4 Antwoord puzzel Huurderspunt 2  pag. 12
Opslot gooien sociale huurmarkt  pag.  5 Puzzelwoordzoeker   pag. 12 
Nieuwe aanpak vocht- en schimmelproblemen pag.  5 Nederlanders minder tevreden over hun woning pag. 13
Huurdersraadpleging     Haal woningbouw van slot af  pag. 14
Nw-Lekkerland, Groot Ammers en Nieuwpoort pag.  6 Stekker uit stopcontact   pag. 15 
Ruim 120 liter water per dag / Toeslagen pag.  7 De verhuurdersheffing   pag. 15
Check je servicekosten / Herfsttuintips  pag.  8 Huurcontract vaak onbegrijpelijk  Achterzijde  
 
   
   
   
   
   

Het wetsvoorstel “huur en inkomensgrenzen” van minister Ollongren om de inkomensgrenzen voor een 

sociale huurwoning te verlagen, heeft veel kritische reacties opgeroepen.

Wat vind de Woonbond. ?

De woonbond staat zeer kritisch tegenover het wetsvoorstel. Het is volgens de Woonbond logisch om te differen-

tiëren naar type huishouden, maar de voorgestelde inkomensgrenzen zijn veel te laag. Bovendien is de Woonbond 

principieel tegen inkomensafhankelijke huurverhogingen. Directeur P. Jansen: “Inkomenspolitiek hoort bij de over-

heid thuis, niet bij de verhuurder. Als je dan toch een inkomensafhankelijke huurverhoging in stand houdt, dan is 

de huidige wijziging niet goed. Ook hier zijn de inkomensgrenzen te laag, wordt er geen rekening gehouden met 

gezinnen en de voorgestelde huursprongen zijn veel te hoog.”

De Woonbond en Aedis hebben eerder in een gezamenlijke reactie op het wetsvoorstel gepleit voor een systeem 

met drie categorieën met hogere inkomensgrenzen voor gezinnen en eenpersoonshuishoudens.

In het voorstel komen er verschillende inkomensgrenzen voor verschillende huishoudgroottes. Nu geldt er nog één 

grens voor iedereen: € 42.436 (prijspeil 2019) In het wetsvoorstel gaat de grens voor alleenstaanden omlaag naar € 

35.000 en voor meerpersoonshuishoudens blijft hij op € 42.000. Ook gaat de inkomensafhankelijke huurverhoging 

op de schop. Zo kan de huur van huurders die goedkoop wonen met € 50,- of € 100,- per maand worden verhoogd. 

Ook wordt de huidige uitzondering voor grote gezinnen en AOW’ers afgeschaft in het voorstel.

Bron: Woonbond
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5 februari 2019

In 2017 waren jongeren gemiddeld 23,5 jaar toen ze 

uit huis gingen, in 2012 was dat nog 22,8 jaar. Dat blijkt 

uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS).

Zowel bij studenten als werkende jongeren loopt de 

leeftijd waarop ze zelfstandig gaan wonen op.

Leenstelsel

Wel was de verschuiving het sterkst bij studenten, 

die in 2016 gemiddeld 1 jaar later zelfstandig gingen 

wonen dan in 2012. Werkende jongeren gingen 0,7 jaar 

later uit huis. Uit eerder onderzoek van het CBS blijkt 

dat de invoering van het leenstelsel bij studenten een 

belangrijke rol in speelt in de keuze later het huis uit 

te gaan.

Hoge huren

De hoge huren, onzekerheid op de arbeidsmarkt en 

dure koopwoningen houden jongeren langer bij hun 

ouders, blijkt uit het CBS-onderzoek. “Jongeren moe-

ten een aantal stappen steeds vaker uitstellen, omdat 

het niet haalbaar is”, zegt CBS-onderzoeker Tanja 

Traag tegen de NOS (externe link). “Vroeger was huisje, 

boompje, beestje nog heel normaal voor een twintiger. 

Dat begint nu pas normaal te worden als mensen 

vooraan in de dertig zijn.”

Meldpunt Huuralarm

Op ons Meldpunt Huuralarm ontvangen wij ook veel 

meldingen van jongeren die geen geschikte huurwo-

ning kunnen vinden. Het gaat dan vaak om te hoge 

huurprijzen of de lange wachttijd voor een sociale 

huurwoning. Jongeren geven ook vaak aan een woning 

te zoeken omdat ze nu een tijdelijk huurcontract heb-

ben en ze binnenkort hun woning uit moeten.

Bron: Woonbond.

Gratis online advies bij 

burenoverlast

Jongeren steeds later 

het huis uit

Ervaar je regelmatig overlast van je buren, maar weet 

je niet wat je daaraan kunt doen ? Sinds kort kun je 

de website www.overlastadvies.nl raadplegen voor een 

gratis advies, afgestemd op je situatie.

Met het advies kun jezelf aan de slag gaan of het be-

spreken met je gemeente, 

verhuurder of juridisch 

adviseur. Overlastadvies.

nl is voortgekomen uit 

onderzoek naar overlast 

door juristen van de Rijks-

universiteit Groningen 

(RUG) De website is ano-

niem te raadplegen. Je 

hoeft geen persoonsgegevens achter te laten. Nadat je 

een paar vragen hebt beantwoord over de overlastsitu-

atie, kun je een PDF downloaden met een concreet ad-

vies. De adviezen, die de website voortbrengt, kunnen 

op meer dan 600 manieren variëren. Er is verschil in het 

advies, dat je krijgt wanneer je een agressieve junk als 

buurman hebt of wanneer je korte tijd last hebt van te 

harde muziek.

Concrete tips.

Het adviesdocument van meerdere pagina`s biedt con-

crete tips en informatie. Zoals hoe je in gesprek kunt 

gaan met je buren of je verhuurder, gemeente of de po-

litie. Het advies verwijst meestal ook naar buurtbemid-

deling. Op de website www.

problemenmetjeburen.nl 

kun je meer informatie vin-

den over buurtbemiddeling 

en opzoeken of in jouw 

buurt buurtbemiddeling 

wordt aangeboden.

Voor een telefonische hulp over de aanpak van overlast 

kun je b.v. bellen met de “Nationale Hulplijn Woonover-

last” (0900-0305, ma-vrij, 14.00- 17.00 uur, 90 cent per 

minuut, www.0900woonoverlast.nl ).

Bron: Huurwijzer nr 2. 2019.

 



Hogere huurverhogingen

Ook gaat de inkomensafhankelijke huurverhoging op 

de schop. Zo kan de huur van huurders jaarlijks met 

ineens 50 of 100 euro in de maand worden verhoogd. 

De Woonbond is principieel tegen inkomensafhanke-

lijke huurverhogingen. Jansen: ’inkomenspolitiek hoort 

bij de overheid thuis, niet bij de verhuurder. Als je dan 

toch een inkomensafhankelijke huurverhoging in stand 

houdt, dan is de huidige wijziging niet goed. Ook hier 

zijn de inkomensgrenzen te laag, wordt er geen re-

kening gehouden met gezinnen en de voorgestelde 

huursprongen zijn veel te hoog.’ Ook wordt de huidige 

uitzondering voor grote gezinnen en voor AOW’er s af-

geschaft in het huidige voorstel.

 Bron: Woonbond.

Nieuwe aanpak vocht- 

en schimmelproblemen 

in huis

Huurders spreken zich uit tegen op slot gooien 

sociale huurmarkt
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31 juli 2019

Huurders spreken zich in  groten getale uit tegen het 

verlagen van de inkomensgrenzen voor sociale huur, 

zodat middeninkomens hier niet terecht kunnen, en het 

vragen van hogere inkomensafhankelijke huurverhogin-

gen. Het wetsvoorstel dat dit mogelijk moet maken is 

nu namelijk openbaar ter consultatie.

 

De Woonbond wees huur-

ders op de mogelijkheid 

te reageren op het wets-

voorstel. Dat is inmiddels 

ruim 260 keer gedaan. 

Dat is heel veel, vergele-

ken met andere wetsvoorstellen die nu ter consultatie 

worden aangeboden.

Woonkloof
De Woonbond waarschuwt dat, door het huidige wets-

voorstel waarin de inkomensgrens voor toegang tot 

een sociale huurwoning wordt verlaagd, nog meer 

middeninkomens tussen wal en schip gaan vallen op 

de woningmarkt. ‘Kopen of huren in de vrije sector is 

vaak te duur, en de sociale huur wordt voor middenin-

komens op slot gegooid. Ze vallen in een Woonkloof,’ 

stelt Woonbonddirecteur Paulus Jansen.

Meerdere grenzen
In het voorstel komen er verschillende inkomensgren-

zen voor verschillende huishoudgroottes. Nu geldt er 

nog één grens voor iedereen. Die ligt nu op €42.436,-. 

In het wetsvoorstel gaat de grens voor alleenstaanden 

naar €35.000 en voor meerpersoonshuishoudens naar 

€42.000,-. Het is logisch om te gaan differentiëren op 

type huishouden. Een gezin houdt minder over voor 

wonen, dan een eenpersoonshuishouden met hetzelf-

de inkomen. Maar er wordt nu niet gekeken naar wat 

deze mensen kunnen betalen. De inkomensgrenzen 

moeten volgend de Woonbond veel hoger worden vast-

gesteld.

Meer dan een kwart van alle huurders heeft last van 

vocht en schimmel in hun woning. Zo blijkt uit een 

groot driejaarlijks onderzoek naar de woningmarkt in 

opdracht van de rijksoverheid. Het ministerie van Wo-

nen belooft nu een landelijke aanpak van vocht- en 

schimmelproblemen. Al in 2020 moet het aantal wo-

ningen met schimmel zijn afgenomen. Ter inspiratie 

dient de aanpak van deze problematiek in Den Haag, 

die heeft geleid tot grote tevredenheid bij de huurders.

Bron: Huurwijzer nr.2 2019
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Tijdens de huurdersraadplegingen van 20 mei in Nieuw Lekkerland, 22 mei in Groot-Ammers en 12 juni 

in Nieuwpoort gaf  voorzitter D. de Kock uitleg over hetgeen de Huurdersstichting de afgelopen periode 

zoal heeft gedaan.

Behalve een aantal vergaderingen en adviezen die zijn uitgebracht, heeft het bestuur cursussen gevolgd 

om zich beter in de materie rondom de sociale woningsector te bekwamen.

Enkele van deze cursussen zijn gezamenlijk met andere huurdersstichtingen uit de regio gevolgd, dit om 

o.a. de kosten te drukken. Ook is er overleg met deze huurdersorganen gevoerd, omdat we menen, dat 

er van elkaar te leren is.

Middels een PowerPoint presentatie toonde de voorzitter de uitslag van de gehouden enquête.  De pun-

ten van verbetering, die in de uitslag naar voren komen, zijn aanleiding voor de Huurdersstichting om dit 

met aanbevelingen neer te leggen bij de Woningstichting, zodat er indien nodig gewerkt kan worden aan 

verbetering.

Verder gaf de voorzitter uitleg over de begroting.

De fusieonderhandelingen van Woningstichting Beter Wonen met Woningstichting Lek & Waard Wonen 

kwamen ook ter sprake en dhr. de Kock gaf aan , dat in het onderhandelingsproces beide huurdersstich-

tingen, evenals tijdens de onderhandelingen bij de vorige fusie, met elkaar zullen samenwerken.

De benoeming van mevr. N. den Boer-Dorsman als bestuurslid werd door alle aanwezigen goedgekeurd. 

Wethouder Bikker was gast-

spreker namens de gemeente 

Molenlanden in Nieuw Lekker-

land en

mevr. L. de Kievit was gast-

spreker in Groot Ammers. en 

in Nieuwpoort.

Voorzitter D. de Kock over-

handigt mevr. L. de Kievit een 

bloemetje als dank voor haar 

uitleg over de gemeentevisie.
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Dagelijks spoelen we maar liefst 120 liter water per 

persoon door onze afvoerputjes. 

Zuiver drinkwater wel te verstaan.   

         

Zo`n 50 liter gaat door het doucheputje, 35 liter door 

het toilet en 14 liter door de (af)wasmachine. Drinken 

doen we slechts 0,8 liter. Negen minuten douchen we 

gemiddeld per dag. Als we daar vijf minuten van zou-

den maken besparen we jaarlijks ruim 10.000 liter per 

persoon. En ook wat meer regenwater gebruiken in 

plaats van kraanwater scheelt een slok op een borrel.

• Een paar simpele tips.

• Schaf een digitale timer of zandloper aan en zet 

 die op 5 minuten.

• Installeer een waterbesparende douchekop

  (max. 7 liter water per minuut).

• Koop thermostaatkranen.

• Laat de kraan niet lopen als je je tanden poetst.

• Zet de (af) wasmachine alleen aan als hij vol is.

• Installeer een regenton als je een tuin hebt en 

 gebruik het water daaruit om je planten te 

 sproeien of je auto te wassen.

www.milieucentraal.nl

Bron: Huurwijzer nr.2 2019.

Toeslagen

27 % van de huishoudens weet niet of ze recht hebben 

op tegemoetkomingen, zoals toeslagen. Van de huis-

houdens met een laag inkomen weet één op de zes dit 

niet. Huishoudens met een wisselend inkomen weten 

dit minder goed dan huishoudens met een vast inko-

men of ze er recht op hebben.

Dit blijkt uit een onderzoek van het NIBUD. Zij vinden 

dat de samenleving veel meer rekening moet houden 

met huishoudens met wisselende inkomsten. Zo wordt 

er bij veel voorzieningen nog uit gegaan van een vast 

inkomen waardoor het 

voor flexwerkers moeilij-

ker is om er gebruik van te 

maken. Er zijn inmiddels 

twee miljoen flexwerkers 

van tussen de 25 en 65 

jaar. Het NIBUD ziet dat zij moeilijker rondkomen, min-

der sparen en minder vaak dan werkenden met een 

vast inkomen geld opzij zetten voor hun pensioen.

Check of je recht hebt op toeslagen op: www.belas-

tingdienst.nl/toeslagen. 

Bron: Huurderswijzer nr.2. 2019                       

Ruim 120 liter water per 

dag



8

Heideplanten.

Geef heideplanten een goede start door ze half septem-

ber tot einde oktober te planten. Laat de plantjes eerst 

volzuigen met water en zet de wortelkluit geheel onder 

het oppervlak. Druk de grond om de kluit stevig aan. De 

grond zal nog wat nazakken. De bodemtakjes maken 

veel haarworteltjes, daarom houdt heide niet van zon op 

de grond rond de plant. Zorg dus dat de bodem zo snel 

mogelijk bedekt is. Na het planten water geven.

Oktoberklusjes.

Verwijder onkruid onder hagen en uit borders.

Maai het gazon met de messen op de hoogste stand.

Hoge planten in de border en klimplanten nalopen en 

eventueel opbinden.

Groenblijvende struiken planten en verplanten. In de nog 

warme aarde hechten plantenwortels zich sneller.

Compost strooien, dit beschermt tegen koude wind.

Bollen planten.

1) Als je servicekosten hebt check dan of je de 

 afrekening op tijd hebt gekregen. Volgens de wet  

 moet de afrekening over 2018 uiterlijk 1 juli 2019  

 binnen zijn.

2) Controleer of de afrekening klopt en alleen 

 werkelijk gemaakte kosten in rekening zijn 

 gebracht (die moeten bovendien redelijk zijn). 

 Doe dit het liefst met de buren of schakel de bewo 

 nerscommissie of huurdersvereniging in.

3) Vraag bij de verhuurder inzage in de facturen, 

 contracten en andere stukken (van de gemeen 

 schappelijke elektra, het schoonmaakbedrijf, e.d.)  

 die de basis vormen voor de afrekening. Dit recht  

 heb je ; maak er gebruik van.    

              

4) Benader je verhuurder schriftelijk (per brief of  

 e-mail) als de afrekening volgens jou niet klopt. Leg  

 uit wat er volgens jou mis is en vraag een inhoude-

 lijke reactie; mogelijk kun je het probleem (samen)  

 oplossen en de afrekening corrigeren.

5) Als de verhuurder niet naar tevredenheid reageert  

 op je klacht kun je naar de Huurcommissie stappen  

 als je een woning in de sociale sector huurt. Je ver 

 huurder kan een woningcorporatie zijn of een 

 particuliere of commerciële verhuurder, dat maakt  

 niet uit.

Bron: Woonbond.                                                 

  Check je servicekosten    Herfsttuintips



12 augustus 2019

De uitspraak in het hoger 

beroep dat de Belasting-

dienst aanspande over de 

inkomensafhankelijke huur-

verhoging of Gluurverhoging, is opnieuw uitgesteld.

De uitspraak wordt nu verwacht op  23 september ver-

wacht. 

Schadevergoeding

De bestuursrechter in Den Haag oordeelde dat de Belas-

tingdienst de schade van een huurder moet vergoeden.  

In 2013, 2014 en 2015 kreeg deze huurder een extra, 

inkomensafhankelijke huurverhoging. Dat kon omdat de 

Belastingdienst de inkomensgegevens van deze huurder 

aan de verhuurder verstrekte. Maar in de jaren 2013, 

2014 en 2015 mocht deze gegevensverstrekking wet-

telijk niet. Dat had de Raad van State in 2016 al vast-

gesteld.  Met verwijzing naar de uitspraak van de Raad 

van State oordeelde de Haagse bestuursrechter dat de 

Belastingdienst de schade moet vergoeden. 

Hoger beroep

Op 26 april 2018 bepaalde de rechter in Den Haag dat de 

Belastingdienst een schadevergoeding moet betalen aan 

een huurder die een inkomensafhankelijke huurverho-

ging kreeg.  Tegen die uitspraak ging de Belastingdienst 

in beroep. Dat beroep werd op 8 april 2019 behandeld. 

De uitspraak is waarschijnlijk op 12 augustus 2019. De 

uitspraak is al enkele keren uitgesteld. De rechtbank kan 

dat doen als ze vinden meer tijd nodig te hebben voor 

een zorgvuldige afweging. Ook de huurder ging in hoger 

beroep, onder meer omdat de berekening van de scha-

devergoeding niet klopt. De huurder wordt in deze zaak 

ondersteund door het juridisch fonds van de Woonbond.

Tijdens hoger beroep geen schadevergoeding

Na het vonnis van de Haagse bestuursrechter ging de 

Belastingdienst  in hoger beroep bij de Raad van State. 

De behandeling van dit hoger beroep kan lang duren. In 

de tussentijd betaalt de Belastingdienst geen schadever-

goeding.  Het is wel handig om als huurder die in deze 

periode een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft 

gehad, alvast een claim naar de Belastingdienst te stu-

ren.
Bron: Woonbond
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Scheuren is een manier om oudere, vaste planten te 

verjongen en te vermeerderen. De plant wordt opge-

graven uit de tuin en in kleine stukken opgedeeld. Het 

oudste deel van de plant, het hart, wordt weggegooid 

omdat dit geen groeikracht meer heeft. Na het scheu-

ren worden de kleinere stukken weer teruggezet.

Een vaste plant, die het naar zijn zin heeft in de tuin, 

breidt zich ieder jaar een beetje uit. Met als gevolg een 

steeds vollere, rijkere pol. Tot de kern uitgeput raakt 

en niet meer groeit. Aan de randen groeit de plant 

dan nog wel wat, maar de pol raakt zijn vorm kwijt 

en de echte groei is er uit. De uitgeputte kern mag op 

de composthoop, de rest van de pol wordt verdeeld in 

“nieuwe” plantjes.

Het is tijd om een plant te scheuren als de groeikracht 

vermindert. Voor de meeste planten is dit elke paar 

jaar. Scheur planten van de zelfde soort het liefst alle-

maal tegelijk. Zo houd je overzicht welke planten in de 

tuin toe zijn aan een scheurbeurt. Scheuren kan in het 

voorjaar en in het najaar. Het voordeel van scheuren 

in het najaar is dat je de planten makkelijk herkent, 

omdat de bovengrondse delen niet afgevroren of nog 

maar net weer aan het groeien zijn. Planten die in het 

vroege voorjaar bloeien, deel je sowieso in het najaar. 

De plant heeft voor de winter nog tijd om nieuwe wor-

tels te maken en heeft zo al een voorsprong.

Geef de gescheurde planten weer een plekje in de tuin. 

Bemest de plantjes niet, je wilt ze vlak voor de winter 

niet stimuleren om veel nieuwe scheuten aan te ma-

ken. De plant moet zich nu concentreren op wortels. 

Geef de eerste weken wel extra water. In het voorjaar 

kun je ze dan weer bemesten.

Veel tuinplezier.

Tuin tipWeer uitstel uitspraak 

Gluurverhoging



Gemiddelde woonlasten huurders variëren van 30 tot 

41 procent van inkomen

11 juni 2019

Huurders van corporatiewoningen besteden gemiddeld 

32% van hun netto inkomen aan woonlasten (huur, 

energie en belastingen). Particuliere huurders zijn 

gemiddeld 37% van hun inkomen kwijt aan de totale 

woonlasten. Dat blijkt uit de vandaag verschenen Lo-

kale Monitor Wonen 2019 van Aedes, Woonbond, G4, 

G40 en VNG.

De Lokale Monitor Wonen biedt inzicht in de betaal-

baarheid van (huur)woningen en de kenmerken van de 

woningvoorraad per regio, gemeente en soms zelfs per 

wijk. De monitor is onderdeel van www.waarstaatjege-

meente.nl (externe link). Dit platform bundelt, bewerkt 

en presenteert data van alle 355 Nederlandse gemeen-

ten op alle belangrijke beleidsterreinen.

Lage inkomens: wel huurtoeslag, toch hoge woon-

lasten.

De Lokale Monitor Wonen (LMW) brengt ook verschillen 

in woonlasten tussen inkomensgroepen in beeld. De 

woonlasten bestaan uit de huur (verminderd met even-

tuele huurtoeslag), het energie- en waterverbruik, de 

lokale lasten en de waterschapslasten. Huurders met 

huurtoeslag betalen in euro’s minder woonlasten dan 

huurders die geen recht hebben op huurtoeslag, maar 

ze geven wel een groter deel van hun inkomen uit aan 

woonlasten: 33,3% versus 30,5% voor huurders zonder 

huurtoeslag.

Middenhuur: woonlasten particuliere huurders het 

hoogst

Middenhuurwoningen hebben een huur tussen de libe-

ralisatiegrens van 710 en 950 euro per maand. Huur-

ders van middenhuurwoningen van woningcorpora-

ties besteden gemiddeld 35,4% van hun inkomen aan 

woonuitgaven. .

De meeste middenhuurwoningen zijn echter van parti-

culiere (commerciële) verhuurders. Huurders van der-

gelijke woningen besteden gemiddeld 40,9% van hun 

inkomen aan woonuitgaven. Dat is dus meer dan huur-

ders van middenhuurwoningen van corporaties. De 

verklaring is, dat de huren van particuliere verhuurders 

in het middensegment gemiddeld hoger liggen en de 

inkomens van de huurders juist wat lager.

Andere resultaten uit de monitor

Bijna 12% van de huurders in corporatiewoningen heeft 

een te laag inkomen om zijn woonlasten en andere 

noodzakelijke uitgaven te betalen. Dit noemen we een 

betaalrisico. In Oost-Groningen komt dit naar verhou-

ding het meest voor: 15,9% en in IJmond en Oost-Zuid-

Holland 8,9%.

12% van de huurders in corporatiewoningen heeft een 

te hoog inkomen in vergelijking met de huur (zoge-

noemde goedkope scheefheid). In Oost-Groningen is 

dat percentage het laagst (5,8%). In IJmond is het aan-

deel juist het hoogst (16,9%).

Landelijk heeft bijna 12% van de huurders van corpo-

raties een hoge huur in vergelijking met het inkomen 

(dure scheefheid). In Flevoland is dat aandeel het 

hoogst (24%). In Zuidoost-Drenthe en Noord-Friesland 

hebben de minste huurders een relatief hoge huur (on-

der de 6%).

Bron: Woonbond.

  Persbericht VNG, Aedes, Woonbond, G4 en G40
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Huurdersstichting Lek en Waard Wonen en Huurdersstichting Beter Wonen hebben de intentie uitgesproken nauw 

te willen gaan samenwerken in het voorbereiden van en het presenteren van een gezamenlijke instemming op 

het formele fusie verzoek van Woningstichting Lek en Waard Wonen en Woningstichting Beter Wonen in april 2020. 

Hiervoor hebben de twee eerder genoemde huurdersorganisaties gezamenlijk het Woonbond  Kennis en Adviescen-

trum ( WKA ) gevraagd te adviseren en te ondersteunen in dit complexe proces.

Wat is de Woonbond ? En wat is het Woonbond kennis en advies centrum ( het WKA ) ?

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefba-

re wijken en sterke huurdersorganisaties. Het Woonbond Kennis en Adviescentrum ondersteunt bewonersorganisa-

ties professioneel om succesvol voor hun belangen op te komen en sterk te staan in hun werk.

Wij bieden opleiding, advies en onderzoek om uw bewonersorganisatie zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het 

WKA adviseert over vele onderwerpen van belang voor huurders: woonlasten, huurbeleid, woonkwaliteit, fusies, 

energiebesparing, huurdersparticipatie, draagvlak bij de achterban etc.

Als woningcorporaties fuseren, heeft dat niet alleen gevolgen voor de betrokken corporaties. Ook de belangen van 

huurders en huurdersorganisaties zijn in het geding. Hoe adviseert u de corporatie over de fusie ? Betekent een 

fusie dat ook de betrokken huurdersorganisaties moeten samengaan ? Hoe geeft u dat vorm ? Op verzoek van de 

huurdersorganisaties legt het WKA de fusieplannen langs de meetlat. Huurdersstichting Lek en Waard Wonen is lid 

van de Woonbond. Toen zij te horen kregen wat de intenties waren van de beide corporaties hebben zij gebeld met 

de Woonbond en gevraagd om ondersteuning. Ik ben toen als adviseur gevraagd kennis te gaan maken met de HS 

Lek en waard Wonen.

Wie ben ik.

Mijn naam is Henry de Miranda. Ik ben 56 jaar oud en woon in Goes in Zeeland.

Op 15 september 2018 heb ik er voor gekozen te gaan werken voor het WKA als senior adviseur. Daarvoor was ik 

9 jaar lang manager wonen bij een middelgrote corporatie in Zeeland. Deze keuze heb ik bewust gemaakt. Ik wilde 

namelijk mijn kennis en ervaring in de volkshuisvesting maximaal inzetten voor het belang van de huurders van 

Nederland. Tenslotte is een dak boven je hoofd, wat mij betreft, een eerste levensbehoefte en kon ik op deze manier 

een bijlage leveren aan het welzijn van de huurders.

Wat doe ik.

Na een prettige kennismaking en een eerste verkenning met de Huurdersstichting hebben wij afgesproken, dat ik 

bij de volgende onderwerpen kan en zal ondersteunen en adviseren:

Ik ondersteun in en ben aanwezig bij de gesprekken met de corporatie(s) en de huurdersstichting. Ik adviseer over 

de positie die zij in het proces innemen. Als verbinder probeer ik de verbinding tussen de beide huurdersorgani-

saties te versterken. Ik help met het aanleveren van thema- en gespreksnotitie om voorbereid de gesprekken te 

voeren. Ook help ik met de ondersteuning en advisering voor strategie van de huurdersorganisaties en ben ik een 

sparingpartner voor de besturen ten aanzien van de besturen van de woningcorporaties.

Tenslotte ondersteun en adviseer ik de Huurderstichting bij het opstellen van de zienswijze c.q. instemming over de 

fusie. We zijn met elkaar een interessant en belangrijk traject in gegaan. Voor de huurders van Beter Wonen net zo 

goed als die van Lek en Waard Wonen.

Fusies zijn ingrijpende processen en het is onze taak, jullie belang te dienen. Daar zetten wij ons voorin en dat is 

onze basis om de Corporaties scherp te houden en kritisch te blijven. Alleen dan komen wij tot een zienswijze en 

instemming, die in het belang is van de volkshuisvesting en dus van jullie allemaal.

Henry de Miranda.

  Henry de Miranda
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Op de eerste dag bereikt de slak een hoogte van 5 meter, `s nachts glijdt hij weer 4 meter naar beneden. Dus is hij 

op een hoogte van 1 meter. De tweede dag bereikt hij de 6 meter, maar glijdt terug naar de 2 meter. De 

derde dag bereikt hij de 7 meter, maar glijdt terug naar de 3 meter…………De vijftiende dag bereikt hij 

de 19 meter, maar glijdt terug naar de 15 meter. De zestiende dag bereikt hij de 20 meter en is hij aan 

de rand van de put aangekomen.

Conclusie: De slak bereikt de bovenrand van de put  op de zestiende dag      

De winnaar van deze puzzel is geworden: Jeannette Simons Hoogaarslaan 4 Nieuw Lekkerland.

Van harte gefeliciteerd.   Zij heeft de waardebon inmiddels ontvangen

De overgebleven letters vormen de oplossing.

Deze kunt u inzenden voor 15 december 2019

o.v.v. puzzel Huurderspunt 3.

Naar: HS. L&WW postbus 60 2957 ZG 

Nieuw Lekkerland

Of mailen naar: info@hs-lww.nl

Onder de goede inzenders verloten 

we een VVV-bon van 10 €.

   Het antwoord op de puzzel uit Huurderspunt 2

  Puzzel woordzoeker
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Nederlanders	  minder	  tevreden	  
over	  hun	  woning	  
De buitenruimte is niet groot genoeg, de woonkamer is niet zo sfeervol meer en het huis 
is minder goed onderhouden dan voorheen. Nederlanders zijn niet meer zo tevreden 
over hun woning als een paar jaar geleden. Dat kan met de krappe huizenmarkt te 
maken hebben.  
,  

 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek vroeg 68.000 inwoners naar hun woongenot. 
Vooral onder huurders nam de tevredenheid af. In 2018 was 71 procent van de 
huurders (zeer) tevreden met hun woning. In 2009 was dat nog maar 81 procent. Bij 
kopers lag het percentage hoger (97 procent), maar neemt het woongenot ook iets 
af. 

 

 
 
,,We denken dat vooral de krappe huizenmarkt een oorzaak is”, zegt Tanja Traag 
van het CBS. ,,De tevredenheid over een woning is natuurlijk afhankelijk van de 
gezinssituatie. Als je bijvoorbeeld het gezin wil uitbreiden, heb je een groter huis 
nodig. Momenteel is het op veel plekken in Nederland moeilijk om iets te vinden wat 
bij de nieuwe situatie past.” 
Uit de enquête blijkt dat de verhuiswens inderdaad een rol speelt. 21 procent van de 
ontevreden bewoners zou graag willen verhuizen, zo geven ze aan. Onder mensen 
die tevreden zijn over hun huis wil slechts 4 procent binnen twee jaar verhuizen. 

Buitenruimte	  
Huishoudens is ook gevraagd naar hun tevredenheid over specifieke kenmerken van 
de woning. 61 procent van de huishoudens vindt dat er voldoende buitenruimte, 
zoals een tuin of balkon, bij de woning zit. In 2015 vond 67 procent dat nog. De 

behoefte aan meer ruimte is terug te zien in de ontwikkelingen rond nieuwbouw. 
Hoewel in de steden veel appartementencomplexen worden gebouwd (veel met 
balkon), groeit het aantal grondgebonden huizen met tuin in Nederland. De laatste 
decennia is de oppervlakte van de tuin gemiddeld wel kleiner geworden. 
Huishoudens vinden de indeling van hun woning in 2018 wel geschikter dan 
voorheen. Over de sfeer zijn ze dan weer minder te spreken en onder huurders 
daalde het aandeel dat de woning goed onderhouden vindt. Over die laatste 
ontwikkeling is Aedes, de koepel van woningcorporaties, enigszins verbaasd. ,,Als 
we de cijfers van onze onderzoeken erbij pakken, zien we juist een stijging in de 
tevredenheid over de woning, reparaties en service. Wat ik me kan voorstellen is dat 
veel van het onderhoud dat wordt gepleegd minder zichtbaar is, omdat corporaties 
de laatste jaren huizen verduurzamen”, aldus een woordvoerder. 

 
Rapportcijfer van huurders woningcorporaties. © Aedes 

Tanja Traag van het CBS heeft nog een andere verklaring voor het verschil. ,,Als een 
woningcorporatie mensen vraagt naar de tevredenheid, verandert het kader. Want 
misschien is er inderdaad niks mis met de service van de verhuurder, maar zouden 
mensen wel graag ergens anders willen wonen. Omgeving speelt daar ook een rol 
bij. Als er meer onveiligheid in een wijk wordt gevoeld, dan doet dat waarschijnlijk 
ook iets met de mate van tevredenheid over de woning.” 
Het CBS heeft geen uitgesplitste cijfers van huurders van sociale woningbouw en 
huurders in de vrije sector wat betreft de tevredenheid over hun woning. Uit andere 
onderzoeken kwam wel naar voren dat er vaak klachten zijn over bijvoorbeeld vocht 
of schimmel in huis. Een groeiend aantal huurders stapt naar de Huurcommissie om 
voor hun rechten op te komen.  
De verschillen per regio zijn ook opvallend. Zo zijn huurders in Amersfoort meer 
tevreden over hun huurwoning dan huurders in Den Haag. Inwoners van Den Bosch 
geven onder huizenbezitters hun woning de beste waardering. 

Bron: Algemeen Dagblad Stefan ten Teije 20-09-19  

	  

De buitenruimte is niet groot genoeg, de woonkamer 

is niet zo sfeervol meer en het huis is minder goed on-

derhouden dan voorheen. Nederlanders zijn niet meer 

zo tevreden over hun woning als een paar jaar geleden. 

Dat kan met de krappe huizenmarkt te maken hebben. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek vroeg 68.000 

inwoners naar hun woongenot. Vooral onder huurders 

nam de tevredenheid af. In 2018 was 71 procent van de 

huurders (zeer) tevreden met hun woning. In 2009 was 

dat nog maar 81 procent. Bij kopers lag het percenta-

ge hoger (97 procent), maar neemt het woongenot ook 

iets af.

,,We denken dat vooral de krappe huizenmarkt een 

oorzaak is”, zegt Tanja Traag van het CBS. ,,De tevre-

denheid over een woning is natuurlijk afhankelijk van 

de gezinssituatie. Als je bijvoorbeeld het gezin wil uit-

breiden, heb je een groter huis nodig. Momenteel is het 

op veel plekken in Nederland moeilijk om iets te vinden 

wat bij de nieuwe situatie past.”

Uit de enquête blijkt dat de verhuiswens inderdaad een 

rol speelt. 21 procent van de ontevreden bewoners zou 

graag willen verhuizen, zo geven ze aan. Onder mensen 

die tevreden zijn over hun huis wil slechts 4 procent 

binnen twee jaar verhuizen.

Buitenruimte

Huishoudens is ook gevraagd naar hun tevredenheid 

over specifieke kenmerken van de woning. 61 procent 

van de huishoudens vindt dat er voldoende buitenruim-

te, zoals een tuin of balkon, bij de woning zit. In 2015 

vond 67 procent dat nog. De behoefte aan meer ruimte 

is terug te zien in de ontwikkelingen rond nieuwbouw. 

Hoewel in de steden veel appartementencomplexen 

worden gebouwd (veel met balkon), groeit het aantal

grondgebonden huizen met tuin in Nederland. De laat-

ste decennia is de oppervlakte van de tuin gemiddeld 

wel kleiner geworden.

Huishoudens vinden de indeling van hun woning in 

2018 wel geschikter dan voorheen. Over de sfeer zijn 

ze dan weer minder te spreken en onder huurders 

daalde het aandeel dat de woning goed onderhouden 

vindt. Over die laatste ontwikkeling is Aedes, de koepel 

van woningcorporaties, enigszins verbaasd. ,,Als we de 

cijfers van onze onderzoeken erbij pakken, zien we juist 

een stijging in de tevredenheid over de woning, repara-

ties en service. Wat ik me kan voorstellen is dat veel van 

het onderhoud dat wordt gepleegd minder zichtbaar is, 

omdat corporaties de laatste jaren huizen verduurza-

men”, aldus een woordvoerder.

Rapportcijfer van huurders woningcorporaties. © Aedes

Tanja Traag van het CBS heeft nog een andere verkla-

ring voor het verschil. ,,Als een woningcorporatie men-

sen vraagt naar de tevredenheid, verandert het kader. 

Want misschien is er inderdaad niks mis met de service 

van de verhuurder, maar zouden mensen wel graag er-

gens anders willen wonen. Omgeving speelt daar ook 

een rol bij. Als er meer onveiligheid in een wijk wordt 

gevoeld, dan doet dat waarschijnlijk ook iets met de 

mate van tevredenheid over de woning.”

Het CBS heeft geen uitgesplitste cijfers van huurders 

van sociale woningbouw en huurders in de vrije sec-

tor wat betreft de tevredenheid over hun woning. Uit 

andere onderzoeken kwam wel naar voren dat er vaak 

klachten zijn over bijvoorbeeld vocht of schimmel in 

huis. Een groeiend aantal huurders stapt naar de Huur-

commissie om voor hun rechten op te komen. 

De verschillen per regio zijn ook opvallend. Zo zijn 

huurders in Amersfoort meer tevreden over hun huur-

woning dan huurders in Den Haag. Inwoners van Den 

Bosch geven onder huizenbezitters hun woning de bes-

te waardering.

Nederlanders minder tevreden over hun woning
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   Haal woningbouw van het slot af
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18 september 2019

Woningbouw- en renovatieprojecten liggen sinds een 

uitspraak van de rechter over het Nederlandse stikstof-

beleid stil. De schadelijke stikstofuitstoot bij de bouw 

zou natuurgebieden beschadigen. De Woonbond wil 

dat het kabinet snel een besluit neemt over het on hold 

zetten van bouwprojecten.  

“De stikstofuitstoot tijdens de bouw en in de gebruiks-

fase is minimaal ten opzichte van die van de landbouw, 

mobiliteit en industrie”, constateert Woonbond-direc-

teur Paulus Jansen. “Daarnaast is het grootste deel van 

de nieuwbouwproductie inmiddels aardgasvrij. Dan is 

er helemaal geen uitstoot meer in de gebruiksfase. En 

bij renovatie van bestaande woningen gaat de uitstoot 

standaard ver omlaag. Het is dus oliedom om die pro-

jecten op slot te zetten.”

Terugdringing van stikstofuitstoot

De Woonbond vindt wel dat de bouwsector en de 

woonconsumenten naar rato een bijdrage moeten le-

veren aan de terugdringing van de stikstofuitstoot. 

Dat is ook een neveneffect van de verduurzaming van 

de nieuwbouw en de bestaande woningvoorraad. Die 

zorgt naast een daling van de CO2-uitstoot óók voor 

een daling van met name de stikstofoxiden.

Zet verhuurderheffing om in investeringsregeling

De Woonbond en Aedes hebben in het Sociaal Huurak-

koord afspraken gemaakt over een betaalbare aanpak 

van de verduurzaming. De financiering daarvan is nog 

een probleem, omdat het kabinet een speciale belas-

ting heft op betaalbare huurwoningen, die je niet be-

taalt voor dure huurwoningen en koop. Jansen: “Als het 

kabinet in het kader van de stikstofuitstoot niet alleen 

de grote uitstoters maar ook de woningbouw wil laten 

bijdragen, moet het de verduurzaming van de woning-

voorraad versnellen door de verhuurderheffing om te 

zetten in een investeringsregeling. De bouw van wonin-

gen op slot zetten is niet effectief en zelfs rampzalig 

voor iedereen die een huis nodig heeft.”

Bron: Woonbond.



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,-

Bron: Woonbond

De Tweede Kamer debatteert over de woningnood, 

naar aanleiding van de jaarlijkse rapportage ‘De staat 

van de Woningmarkt’. De Woonbond roept in een brief  

aan de Kamer op om de investeringskracht voor sociale 

verhuurders te vergroten.

 

Er is de afgelopen jaren veel te weinig gebouwd. De 

overheid heeft tijdens de crisis niet gestuurd op het 

aanjagen van de bouw, maar heeft de verhuurderhef-

fing ingevoerd, wat de sociale huursector miljarden 

euro’s heeft gekost.

Honderden miljarden minder geïnvesteerd

Tussen 2013 en 2018 werd op deze manier bij elkaar 

ongeveer 7,5 miljard euro uit de huursector gehaald. 

Dat heeft verhuurders ontzettend hard geraakt in hun 

investeringskracht. 

Haal stekkers uit het 
stopcontact
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Doordat hun financiële positie verslechterde konden ze 

miljarden minder investeren in nieuwbouw. Volgens de 

methode van de Indicatieve Bestedingsruimte Woning-

corporaties (IBW), die het ministerie jaarlijks publiceert 

om te laten zien hoeveel corporaties kunnen investe-

ren, heeft dit 243 miljard euro aan investeringsruimte 

gekost. De verhuurderheffing heeft dus enorm bijgedra-

gen aan de huidige woningnood.

Bouwgolf sociale huurwoningen nodig

De ramingen van de minister laten zien dat er 75.000 

woningen per jaar nodig zijn om de nieuwe woning-

nood het hoofd te bieden. Dat wordt bij lange na niet 

gehaald. Dat betekent dat Nederland op dit te maken 

heeft met schaarste. Die schaarste leidt tot lange 

wachtlijsten en hoge prijzen voor koop en huur. Vooral 

in de sociale huursector is er een groot tekort aan wo-

ningen. Huurders in de sociale huursector kunnen hun 

verhuiswensen niet waarmaken. Dat blijkt uit de ‘Staat 

van de Woningmarkt’. Dat geldt niet zozeer voor sociale 

huurders die willen doorstromen naar de vrije sector 

of een koopwoning, hun verhuiskansen zijn met 48% 

en 50% bovengemiddeld. Maar huurders die binnen 

de sociale sector willen blijven hebben een verhuis-

kans van 33%. Daarom pleiten wij ervoor dat juist in 

de sociale huursector wordt ingezet op een bouwgolf. 

Door de verhuurderheffing om te zetten in een investe-

ringsplicht komt er extra investeringsruimte vrij van 55 

miljard euro per jaar.

Bron; Woonbond

De verhuurdersheffing



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

Colofon

Verschijnt 3 x per jaar.

Oplage 2350 exemplaren.

Verspreiding: Huurders van 
Woningstichting Lek & Waard 
Wonen.

Huurdersstichting Lek & Waard 
Wonen is lid van de Woonbond. 
Lidmaatschapsnummer 113902 
Huurderslijn: 02 5517700

De Huurdersstichting is ingeschre-
ven bij de K.v.K. te Rotterdam
onder  Nr. 71154795

Voorzitter : 06 53367173
Secretariaat : 06 29186143
Emailadres : info@hs-lww.nl 
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Redactieadres
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2957 ZG Nieuw Lekkerland

vormgeving
Gelderblom,Oud-Alblas

druk
Gelderblom, Oud-Alblas

HUURCONTRACT VAAK ONBEGRIJPELIJK   
           
21 september 2018

Bijna de helft van de Nederlanders tekent wel eens een contract dat 
ze niet begrijpen. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van 
juridisch dienstverlener DAS.
 
Dit komt het meest voor bij koop- of huurcontracten (34%), gevolgd 
door arbeidsovereenkomsten (22%).

Hulp bij problemen huurcontract

Meer dan de helft van de Nederlanders (56%) vraagt geen juridisch 
advies bij contracten. Soms omdat ze geen advies nodig hebben, 
maar vaak ook omdat advies inschakelen te duur is, of omdat ze niet 
weten waar ze moeten zijn. Leden van de Woonbond kunnen met 
vragen over hun huurcontract terecht bij de Huurderslijn, de juridi-
sche ledendienst van de Woonbond. Daarnaast hebben we ook mo-
delcontracten die huurders kunnen downloaden.

Vreemde voorwaarden

Door de schaarste op de woningmarkt komen woningzoekenden 
vaak vreemde voorwaarden tegen in huurcontracten. Verhuurders 
durven meer, door de krapte op de huurmarkt. Onlangs publiceerden 
we een overzicht met vreemde voorwaarden bij huurovereenkom-
sten.

Bron: Woonbond.


