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uurderspunt is een uitgave van Huurdersstichting Lek en Waard Wonen voor alle huurders van Woningstich-

ting Lek en Waard Wonen. Dit blad wordt 3x per jaar uitgegeven en bevat informatie over de activitei-

ten van de Huurdersstichting en relevante informatie, tips etc. voor de huurders. Gelet op de aanstaande                   

fusie tussen LWW en Beter Wonen en de nauwe, prettige samenwerking tussen beide huurdersvertegen-      
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verspreiding van “Huurderspunt” ook alle huurders van 

Beter Wonen op te nemen.
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  VOORWOORD

Mij is gevraagd het voorwoord voor deze uitgave van Huurderspunt te schrijven en ik doe 

dat graag. Als directeur-bestuurder van Lek en Waard Wonen vind ik een goede samenwer-

king met de Huurdersorganisatie van groot belang! En inmiddels zijn het twee Huurders-

organisaties waar we mee samenwerken. Sinds de fusie op 1 april jl. tussen Lek en Waard 

Wonen en Beter Wonen zijn de bestuursleden van Stichting Huurdersbelang Streefkerk ook 

een vaste partij bij de overleggen die we met elkaar hebben.

Tegelijkertijd zitten we midden in een heel bijzondere tijd waarin de maatregelen als gevolg 

van de uitbraak van het coronavirus uw en ons leven danig beheersen. Dit heeft ook zijn 

weerslag op de dagelijkse gang van zaken. Overleggen met de Huurdersorganisaties gaan 

op dit moment digitaal en iedereen doet zijn uiterste best om daaraan mee te doen, maar 

we missen elkaars aanwezigheid. Ik hoop dat dit snel weer anders wordt.

Ik gaf al aan dat ik een goede samenwerking met de Huurdersorganisaties heel belangrijk 

vind. Zij vertegenwoordigen u als huurder, zijn als het ware uw stem en we hebben beiden 

hetzelfde doel: het beste voor onze huurders. De bestuursleden van de huurdersorgani-

saties zijn voor ons ook de “ogen en oren” in de wijk. Zij signaleren zaken die goed gaan, 

maar ook de dingen die niet goed gaan en bespreken dit vervolgens in zijn algemeenheid 

met ons. En dat ervaar ik als heel waardevol. Met elkaar kunnen we op deze manier blijven 

verbeteren. 

We zijn het ook niet altijd eens met elkaar. Maar dat ervaren wij juist als goed. Een kritische 

huurdersorganisatie is nodig om invloed te hebben op de besluiten die wij nemen, waarbij 

we alle kanten van het verhaal mee laten wegen. En dat is in uw belang. 

Tot slot: ik hoop dat we de goede samenwerking de komende jaren voort kunnen zetten. 

De bestuursleden steken veel tijd in het werk voor de Huurdersorganisatie. Uw inbreng is 

daarbij van groot belang. Blijft u hen daarin steunen! Dan zorgen we met elkaar voor goed 

en betaalbaar wonen in alle kernen van Lek en Waard Wonen.

Adrie Tukker-Blok

directeur-bestuurder Lek en Waard Wonen



4

Zoals u inmiddels wel heeft vernomen, is per 1 april 

de fusie tussen Woningbouwstichting Beter Wonen uit 

Streefkerk en Woningbouwstichting Lek en Waard Wo-

nen een feit. 

Tijdens de huurdersraadplegingen is de samenwerking 

tussen beide huurdersorganisaties al ter sprake geko-

men. En we zijn blij met de goede samenwerking on-

derling. Deze samenwerking heeft geresulteerd in de 

plannen om per 1 januari 2021 verder te gaan als één 

Huurdersstichting.

Maar dat gaat natuurlijk wel onder één naam en één 

logo.

Hierbij vragen wij uw hulp.

Weet u een passende naam voor de nieuwe Huurders-

stichting en / of een mooi logo stuur dit dan  voor 15 

september 2020 naar: 

Huurdersstichting Lek en waard Wonen. 

Postbus 60, 2957 ZG Nieuw Lekkerland

Of mail naar: info@hs-lww.nl 

Voor de meest passende naam en / of  logo is er een 

VVV bon van € 25,-

Ook de kinderen van onze huurders willen we hierbij 

betrekken.

Jullie kunnen vast wel een mooi logo maken en een 

naam verzinnen moet voor jullie niet zo moeilijk zijn. 

Als je iets moois hebt gemaakt, stuur het dan naar het 

bovenstaande adres.

Wie weet is de prijs dan voor één van jullie.

Geachte huurder,

 

Mijn naam is Paul van An-

del en ik ben sinds twee 

jaar bestuurslid van de 

Stichting Huurdersbelang 

Streefkerk. Ik vervul hier 

de rol van secretaris/pen-

ningmeester.

 

Ik ben 33 jaar jong en 

geboren en getogen in 

Groot-Ammers. In 2013 

zijn mijn vrouw en ik sa-

men gaan wonen in Streefkerk en sinds september 

vorig jaar zijn wij de gelukkige ouders van een zoontje.

 

Na de afronding van mijn MBO ICT Beheer ben ik 

sinds 2006 werkzaam bij Nebest, een ingenieurs- en 

adviesbureau, als projectmedewerker voornamelijk 

gedetacheerd bij projecten van Rijkswaterstaat. Op dit 

moment studeer ik nog deeltijd bedrijfskunde aan de 

Hogeschool Utrecht.  

 

Mijn vrije tijd besteed ik graag met mijn vrouw en zoon. 

Ik ga graag uit eten, speel graag bordspellen en speel 

ook graag op mijn spelcomputer. Verder geniet ik van 

het gitaar en basgitaar spelen.

 

Met betrekking tot de huurdersvertegenwoordiging 

vind ik het nog leuk om mede te delen dat ook na 

de fusie van Beter Wonen en Lek en Waard Wonen ik 

het als zeer prettig ervaar dat we als huurdersverte-

genwoordigingen goed kunnen samenwerken. Hierbij 

gaan wij uit van een gezamenlijk standpunt richting de 

verhuurder maar ook richting de gemeente. 

 

Mochten naar aanleiding hiervan nog vragen of opmer-

kingen zijn kunt u contact met mij opnemen via e-mail 

op het adres: huurdersbelangenstreefkerk@gmail.com

Nieuwe naam en nieuw logo   Paul van Andel



Actieagenda
De Raad presenteert in zijn advies een actieagenda om 

dakloosheid te voorkomen en verminderen. Zo pleit 

de RVS onder meer voor het afschaffen van het zelf-

redzaamheidscriterium: iemand die dakloos is, is per 

definitie niet meer zelfredzaam. 

Dreigende dakloosheid moet dan ook primair gezien 

worden als een hulpvraag. Ook pleit de Raad voor be-

tere samenwerking en kennisuitwisseling over risico-

factoren voor dakloosheid op wijkniveau, met als doel 

vroege signalering van bestaansonzekerheid en soci-

ale uitsluiting. 

Verder moet de nationale politiek de regie nemen in 

het creëren van een bufferzone aan de onderkant van 

de woningmarkt.

Bron: Woonbond.

Pak dakloosheid structureel anders aan
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De bestrijding van de sterk toegenomen dakloosheid 

vereist een structureel andere aanpak dan tot nu toe. 

Dat staat in het advies ‘Herstel begint met een huis. 

Dakloosheid voorkomen en verminderen’ van de Raad 

voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

Het laatste decennium is het aantal daklozen in Neder-

land ruim verdubbeld van 17.800 in 2009 naar 39.300 in 

2018. Naast persoonlijk leed brengt dat ook grote maat-

schappelijke gevolgen met zich mee. Dit wordt in de 

huidige coronacrisis eens te meer duidelijk. Wie geen 

huis heeft wordt eerder ziek, en vormt daarmee ook 

een risico voor anderen.

Herwaardering recht op huisvesting
In zijn advies van 20 april pleit de Raad voor Volksge-

zondheid van Samenleving voor een herwaardering van 

het recht op huisvesting. Het hebben of behouden van 

een eigen woonplek zou bij iedere hulpvraag van een 

dakloze, of iemand die dat dreigt te worden, de norm 

moeten zijn. Niet omdat daarmee alle problemen me-

teen zijn opgelost, maar omdat ‘een plek om te wonen’ 

een duidelijk startpunt voor verdere ondersteuning, be-

geleiding en/of zorg biedt.

Heel divers
In zijn advies onderscheidt de Raad vier routes waar-

langs mensen dakloos kunnen raken: geen onderdak na 

een ingrijpende gebeurtenis (zoals een relatiebreuk of 

verlies van een baan), vertrek uit onder andere een jus-

titiële of GGZ- instelling, huisuitzetting of remigratie. De 

groep daklozen is in de loop der tijd steeds diverser ge-

worden. Ongeacht leeftijd of afkomst hebben alle dak-

lozen te maken met een lange periode van bestaanson-

zekerheid. Hierdoor kunnen zij in processen van sociale 

uitsluiting terecht komen, waarvan dakloosheid een 

extreme vorm is.

Omgekeerd effect
Huidige regels en procedures die bedoeld zijn om indi-

viduen én de samenleving tegen sociale uitsluiting te 

beschermen, veroorzaken regelmatig het omgekeerde 

effect: ze duwen mensen in een kwetsbare positie ver-

der naar de rand van de samenleving. Dit komt relatief 

vaak voor bij kwetsbare jongeren en bij mensen met 

een migratieachtergrond. Daarom is de stijging in dak-

loosheid onder deze groepen het grootst.
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Per 2020 zijn de ‘inkomensgrenzen ’voor het recht op huurtoeslag geen harde grenzen meer. Als je inko-

men een beetje hoger is (of wordt) kun je toch huurtoeslag krijgen. Die toeslag loopt dan wel geleidelijk 

terug naar nul.

Het was de schrik om het hart voor veel huurders. Als je 1 € meer ging verdienen dan het inkomen waarbij 

je recht hebt op huurtoeslag, dan kreeg je niets meer. Zo kon een kleine inkomstenstijging voor huurtoe-

slagontvangers een forse financiële achteruitgang betekenen. Ze raakten hun huurtoeslag kwijt en moes-

ten grote bedragen terugbetalen aan de Belastingdienst. De Woonbond heeft zich jaren ingezet voor het 

afschaffen van deze ‘harde inkomensgrenzen”. Per 1 januari 2020 is die afschaffing eindelijk een feit door 

een wijziging in de Wet op de huurtoeslag. Door de wetswijziging komen 115.000 extra huishoudens vanaf 

2020 in aanmerking voor huurtoeslag.

Met een laag inkomen heb je gewoon recht op huurtoeslag, net als voorheen. Nieuw in 2020 is dat je met 

een wat hoger inkomen ook een beetje toeslag kunt krijgen. Bij welk inkomen je helemaal niets meer 

krijgt, hangt af van je huurprijs en het aantal personen in je huishouden. Verder maakt het uit of je de 

AOW-leeftijd al hebt bereikt.

Om te zien of je in aanmerking komt voor huurtoeslag en zo ja, hoeveel huurtoeslag je dan kunt krijgen, 

kun je het beste een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst. www.belastingdienst.

nl/rekenhulpen/toeslagen/    

Inkomensgrenzen.

De harde inkomensgrenzen voor huur-

toeslag zijn vervallen. Bij het toewijzen 

van woningen gelden ze nog wel.

De grenzen voor ‘passend toewijzen’ 

(dat wil zeggen dat mensen met recht 

op huurtoeslag een woning krijgen, die 

qua huur past bij hun inkomen).

In 2020:  Alleenstaande € 23.225, Alleen-

staande oudere € 23.175, Stellen en ge-

zinnen (gezamenlijk inkomen) €31.475.

Is je inkomen lager ? Dan verandert er niets in je recht op huurtoeslag. Nieuw in 2020 is dat je met een iets 

hoger inkomen soms ook huurtoeslag kunt 

krijgen. Je moet dat dan wel zelf aanvragen 

bij de Belastingdienst. Dat kan tot 1 septem-

ber 2021.

Bron: Woonbond; 

Huurtoeslag: www.woonbond.nl                      
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Ik ben Roelof Vos. Ik woon vanaf 1972 in Streefkerk.

Ik was 33 jaar bestuurslid van Woningstichting Beter 

Wonen en ben sinds 2019 voorzitter van de Stichting 

Huurdersbelang Streefkerk. Samen met Paul, Pascal en 

Arjo vorm ik het bestuur en wij komen op voor de be-

langen van de huurders.                          

Zo zou het moeten zijn, een brede sociale huursector 

waar ook middeninkomens terecht kunnen voor een 

betaalbare woning. Huurprijsbescherming én fatsoen-

lijke consumentenbescherming voor huurders in de 

vrije sector. Aanpakken van huisjesmelkers.

Deze en tal van andere maatregelen staan in het door 

de Woonbond gepubliceerde “Plan voor de Volkshuis-

vesting”. De afgelopen decennia zijn we afgedreven 

van “volkshuisvesting” naar “woningmarkt”. Dat heeft 

geleid tot een kleinere sociale huursector, die voor veel 

mensen op slot zit, torenhoge huurprijzen en de vrije 

sector en huisjesmelkers, die een slaatje slaan uit de 

woningnood die terug is van weggeweest..

Het is tijd om het roer om te gooien en volkshuisves-

ting weer centraal te stellen. De Woonbond heeft het 

afgelopen jaar met huurders(organisaties) en verschil-

lende maatschappelijke organisaties gewerkt aan een 

concreet plan om de wooncrisis aan te pakken. Met 

dit plan wil de Woonbond landelijke en lokale politiek 

op weg helpen met een woonbeleid waarbij goed en 

betaalbaar wonen weer topprioriteit wordt.

Bron: Huurwijzer. www.woonbond.nl/planvhv

                       

Ik ben Pascal Buitendijk en ben 35 jaar oud.

Getrouwd en vader van een zoontje (2 jaar)  

Tot mijn 29e in Zuid-Beijerland gewoond en toen met 

mijn huidige vrouw gaan samenwonen in Streefkerk.

Momenteel werk ik als groente-/fruitspecialist bij de 

Dirk in Alblasserdam.     

In mijn vrije tijd ga ik graag bowlen met mijn vrienden-

groep en op zijn tijd een filmpje pakken.

Mag ik mij even voorstellen

Goed wonen is een 
mensenrecht

Mag ik mij even voorstellen
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Naast de linkse oppositiepartijen, zijn zowel de Christen-

Unie, het CDA en D66 niet blij met de heffing. De VVD 

wil echter van geen wijken weten. Dinsdag zal blijken of 

deze patstelling de nieuwbouw de komende tijd dwars 

blijft zitten.

G40: schrap verhuurderheffing

De druk op de verhuurderheffing loopt ondertussen op. 

Ook het Stedennetwerk (de G40) roept de landelijke po-

litiek(externe link) op de heffing te schrappen. Gemeen-

ten willen samen met corporaties goede afspraken ma-

ken over nieuwbouw om de woningnood aan te pakken, 

maar hebben daarbij veel last van de heffing. ‘Wij willen 

onze verantwoordelijkheid nemen in de wederopbouwa-

genda van Nederland, maar daarvoor hebben we wel 

bestuurlijke en financiële ruimte nodig’, aldus G40-voor-

zitter Paul Depla.

Pak de wooncrisis aan

De Woonbond pleit ervoor de verhuurderheffing te 

schrappen of de kortingsmaatregel op zijn minst fors uit 

te breiden. Winkels: ‘Er is veel meer nodig om het tekort 

aan betaalbare huurwoningen op te lossen. Zo komt er 

geld vrij om de wooncrisis aan te pakken en houden we 

de bouwers aan het werk in een moeilijke economische 

periode.’ Afschaffing van de verhuurderheffing geeft cor-

poraties de mogelijkheid om meer te bouwen, terwijl de 

huren gematigd worden.

14 mei 2020

De korting op de verhuurderheffing levert in een paar 

jaar tijd 80.000 nieuwe woningen op, maakt het ministe-

rie van Binnenlandse Zaken vandaag bekend. Dat onder-

streept weer eens hoe de heffing nieuwbouw frustreert.

Actie tegen de huurdersbelasting. Huurders dienen 

bezwaar in bij ministerie van Financiën.

De Woonbond is blij dat corporaties de korting aanpak-

ken om iets te doen tegen het enorme tekort aan betaal-

bare sociale huurwoningen. Het succes van de korting 

laat zien dat de verhuurderheffing een grote sta-in de 

weg is bij het oplossen van de wooncrisis. Woonbond-

directeur Zeno Winkels: ‘We moeten de blokkade van de 

heffing juist nu weg meenemen om snel meer betaalba-

re huurwoningen te realiseren.’

Korting al overschreden

Afgelopen Prinsjesdag werd bekend gemaakt dat corpo-

raties korting konden krijgen op de verhuurderheffing, 

de heffing op sociale huurwoningen die in 2013 is inge-

voerd en de sociale huursector jaarlijks ongeveer 1,7 

miljard euro kost. De regeling voor 1 miljard euro, die 

tien jaar zou lopen, is in het eerste half jaar al overschre-

den. Minister Ollongren laat in een brief aan de Kamer 

weten dat de regeling voorziet in een behoefte, maar ze 

geen andere mogelijkheid ziet dan de regeling te sluiten.

Kamerdebat over de heffingskorting

Komende dinsdag is er een debat over de korting. Nu 

er een meerderheid in de Tweede Kamer voor het af-

schaffen van de heffing is, gaat het interessant zijn of de 

Kamer genoegen neemt met het eindigen van de korting, 

zoals minister Ollongren wil. 

Druk op verhuurderheffing neemt toe



Huishoudens betalen in 2020 minder voor hun energie-

rekening. Gemiddeld betalen ze dit jaar € 1574.-. Dit is 

€ 170.- minder dan in 2019. Dat berichtte het Centraal 

Bureau voor de Statistiek na eigen berekeningen. 

De daling komt vooral door de korting, die ieder huishou-

den krijgt op de energiebelasting (dit jaar € 216.- meer 

dan in 2019). Ook dalen de leveringstarieven van zowel 

gas als elektriciteit iets. Andere kosten op de energiere-

kening stijgen, zoals de heffing opslag duurzame energie 

(ODE) die mensen over hun gas-en elektriciteitsverbruik 

betalen. 

Door de combinatie van al deze maatregelen profiteren 

kleine huishoudens en mensen met een laag verbruik 

het meest van de voordelen.
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Een leuke blikvanger in uw interieur is de anthurium in 

een glazen pot. Het wortel stelsel is dan als decoratief 

element te zien. 

Deze groeitrend heet hydroponie. Kamerplanten halen 

daarbij niet hun voeding uit potgrond maar uit het wa-

ter. De anthurium is hier een ideale plant voor.

Meer weten, kijk dan op: www.anthuriuminfo.com

Vacature wooncoaches

Lek en Waard Wonen en Tablis Wonen gaan de huurders in Molenlanden helpen om te verduurzamen en daarmee 

kosten te besparen. Na de zomer ontvangt elke huurder een persoonlijke brief waarin een gratis adviesgesprek 

wordt aangeboden. Om alle mensen onafhankelijk en goed te kunnen adviseren, is Het Nieuwe Wonen op zoek naar 

 

VRIJWILLIGE WOONCOACHES
 

Als u graag uw medebewoners adviseert en belangstelling hebt voor duurzaamheid, meldt u dan aan. 

Bij gebleken geschiktheid, krijgt u van Het Nieuwe Wonen een opleiding tot huurderscoach en als dat goed bevalt 

ook tot wooncoach. De opleiding is twee a drie dagdelen en leert u over bespaarmogelijkheden en gespreksvoering.

 

De opleiding wordt in overleg gepland in de zomermaanden. De gesprekken met huurders vinden plaats in de peri-

ode van 1 september 2020 tot 1 april 2021. Voor uw inzet ontvangt u een onkostenvergoeding. 

 

Na aanmelding nemen wij contact met u op voor al uw vragen.

Voor meer informatie over Het Nieuwe Wonen www.hetnieuwewonen.org. Aanmelden kan via info@hetnieuwewo-

nen.org of op 0345-254030.

  

Energierekening € 170.- 
lager

Anthurium op water



Sociale-huurwoningen zijn goedkopere huurwonin-

gen die meestal eigendom zijn van een woningcor-

poratie. Om in aanmerking te komen voor een soci-

ale-huurwoning moet u aan bepaalde voorwaarden 

voldoen.

Huis huren: wat moet u regelen?

U gaat een woning huren. Dan krijgt u onder andere 

te maken met het inschrijven bij een woningcorporatie, 

het huurcontact en mogelijk met huurtoeslag. Vul de 

vragen in en bekijk wat u moet regelen als u een wo-

ning huurt en waar u recht op heeft.

Voorwaarden voor sociale-huurwoning van een 

woningcorporatie

U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aan-

merking te komen voor een sociale-huurwoning van 

een woningcorporatie:

• U moet zich inschrijven bij een organisatie die ver 

 antwoordelijk is voor de verdeling van sociale-huur 

 woningen in uw gemeente. Welke organisatie dit is,  

 kunt u nagaan bij uw gemeente.

• U heeft vaak een huisvestingsvergunning nodig.  

 Deze vraagt u aan bij uw gemeente. De gemeen 

 te  kan eisen dat u woont, werkt of studeert in de  

 plaats waar u wilt wonen. Deze regels verschillen  

 per gemeente.

• De woningcorporatie bij wie u een huis wilt huren,  

 kan ook eisen stellen. Bijvoorbeeld aan de hoogte  

 van uw inkomen of de gezinsgrootte.

• Uw inkomen mag niet te hoog zijn. Woningcorpora 

 ties moeten jaarlijks minimaal 80% van hun vrijge 

 komen sociale-huurwoningen toewijzen aan huis 

 houdens met een inkomen tot € 39.055 (prijspeil  

 2020). 10% mag naar huishoudens met een 

 inkomen tussen € 39.055 en € 43.574 (prijspeil  

 2020). En 10% mag naar de hogere inkomens.

• Het kabinet wil de grens van € 39.055 voor meerper 

 soonshuishoudens (2 of meer bewoners) in 2020  

 verhogen naar € 42.000. Voor eenpersoonshuishou 

 dens wordt de grens verlaagd naar € 35.000.  Het  

 gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat de  

 Eerste en Tweede Kamer de plannen van het 

 kabinet  nog moeten goedkeuren.

Inkomen te laag voor duurdere woning

Als u een laag inkomen heeft, kunnen woningcorpora-

ties u een duurdere sociale-huurwoning weigeren. Het 

gaat dan om woningen met huur boven de zogeheten 

aftoppingsgrenzen in de huurtoeslag. De aftoppings-

grenzen zijn:  

• € 619,01 (prijspeil 2020) voor huishoudens van 1 of  

 2  personen;

• € 663,40 (prijspeil 2020) voor huishoudens van  

 meer dan 2 personen.

 Woningcorporaties wijzen huurwoningen tot aan de  

 aftoppingsgrenzen vaak toe aan huishoudens met  

 een laag inkomen. 

• tot € 23.225 voor eenpersoonshuishoudens tot AOW;

• tot € 23.175 voor eenpersoonshuishoudens met AOW;

• tot € 31.550 voor meerpersoonshuishoudens tot AOW;

• tot € 31.475 voor meerpersoonshuishoudens met 

AOW.

Woningcorporaties moeten jaarlijks aan ten minste 95% 

van deze huishoudens een woning toewijzen met een 

huur onder de aftoppingsgrens.

Inkomensgrenzen voor de huurtoeslag zijn in 2020 ver-

vallen. Daardoor verliest u niet meer de gehele huur-

toeslag, als uw inkomen wat gestegen is. Wel kan het 

bedrag aan huurtoeslag lager worden als uw inkomen 

stijgt. Op de site van de Belastingdienst kunt u nagaan 

of u huurtoeslag kunt krijgen en, zo ja, hoeveel. 

Urgentiecriteria voor sociale-huurwoning

Bij de toewijzing van een sociale-huurwoning krijgt u 

soms voorrang. Dit kan op grond van zogeheten urgen-

tiecriteria. Geldt er een huisvestingsverordening in uw 

gemeente? Dan staan de urgentiecriteria in deze veror-

dening. Heeft uw gemeente geen verordening, dan kan 

de (sociale) verhuurder zelf criteria stellen. Voorbeel-

den van urgentiecriteria zijn:

• medische indicatie;

• sociale indicatie (bijvoorbeeld als uw huidige 

 woning te klein is voor uw gezinsgrootte);

• leeftijd (bijvoorbeeld als uw huidige woning door  

 uw (hogere) leeftijd niet meer passend of veilig is);

 Hoe kom ik in aanmerking voor een sociale-huurwoning?
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• woon-werkafstand;

• wanneer u een schaarse woning achterlaat.

Prinsjesdag: plannen kabinet voor 2020

Naast de gewijzigde inkomensgrenzen heeft het kabi-

net voor 2020 de volgende plannen:

• de ruimte voor woningcorporaties voor lokaal maat 

 werk wordt vergroot waardoor ook lage midden 

 inkomens (inkomens boven de toepasselijke in 

 komensgrens; zie elders op deze pagina onder ‘ 

 Voorwaarden voor sociale-huurwoning van een

  woningcorporatie’) voor een sociale huurwoning in  

 aanmerking kunnen komen.

• woningcorporaties kunnen huurders met een hoger  

 inkomen die in een sociale huurwoning wonen een  

 huurverhoging van 50 tot 100 euro geven.

• woningcorporaties kunnen straks gemakkelijker  

 een woning aan mensen met middeninkomens en  

 zittende huurders verkopen.

• door de WOZ-waarde beperkter te laten meetellen  

 voor de huurprijs, blijven er meer sociale huur-

 woningen beschikbaar voor lagere inkomens.

  Het gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat  

 de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het 

 kabinet nog moeten goedkeuren.

Bron: Rijksoverheid.

De Woonbond en het Woonbond Kennis en Advies-

centrum ( WKA ) zijn sinds 1 januari 2020 één or-

ganisatie.

De verenigingsraad van de Woonbond stemde op 7 

december 2019 in met het samengaan van de twee 

organisaties. Het WKA was het opleidings-en adviesbu-

reau dat werkte in opdracht van huurdersorganisaties, 

woningcorporaties en gemeenten. Deze activiteiten 

maken sinds 1 januari 2020 deel uit van de vereniging 

Woonbond.

Bron: huurwijzer

Ik ben Arjo Slob. Geboren en getogen in Streefkerk.

Ik werk als vrijwilliger bij de voetbalclub en op de scho-

len in Streefkerk. Dit doe ik al jaren met veel plezier. 

Toen ik werd gevraagd om zitting te nemen in het be-

stuur van Stichting Huurdersbelang Streefkerk vond ik 

dat weer een nieuwe uitdaging.

Ik zet me graag in voor de belangen van de huurders.

Daarmee is het woningtekort begin 2020 opgelopen 

naar 4 % van de woningvoorraad. Een jaar geleden was 

het tekort nog 3.8 % (295.000 woningen). 

Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van ABF research 

en beleggersadviesbureau Capital Value. In 2007 streef-

de de rijksoverheid nog naar een maximaal woningte-

kort van 1.5 % met de verwachting dat die zou afne-

men tot 1.3 % in 2020. Niets blijkt minder waar. Een 

van de oorzaken van het toenemende woningtekort is 

een sterke bevolkingsgroei met 132.000 inwoners en 

90.000 huishoudens in 2019. Ook liep het aantal bouw-

vergunningen flink terug. Door deze combinatie kan het 

woningtekort verder oplopen tot 360.000 of 380.000 in 

2022, aldus de onderzoekers.

   Woonbond en WKA

Mag ik me even voorstellen

315.000..woningen komen 
we in Nederland tekort. 
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  Huurders zien lokale lasten weer stijgen

16 april 2020 

Huurders zijn in 2020 weer meer kwijt aan lokale 

lasten dan vorig jaar. Gemiddeld 21 euro meer voor 

gemeentelijke belastingen – afvalstoffenheffing en 

rioolrecht - en 8 euro meer voor het waterschap. 

Maar per gemeente zijn er grote verschillen.

Het Centrum voor 

Onderzoek van de 

Economie van de 

Lagere Overheden 

(COELO) becijfert ie-

der jaar wat burgers 

betalen aan de ge-

meente, het waterschap en de provincie. In 2020 be-

talen huurders gemiddeld 656 euro aan de gemeente 

en het waterschap. Daarvan gaat 389 euro naar de ge-

meente en 267 euro naar het waterschap.

Afvalstoffenheffing fors hoger

Voor veel huurders bestaan de gemeentelijke heffin-

gen uit de afvalstoffenheffing (gemiddeld 283 euro) en 

het rioolrecht (gemiddeld 106 euro). In 99 gemeenten 

betalen huurders alleen de afvalstoffenheffing. Die is 

dit jaar fors gestegen, gemiddeld met 7,8 procent. Dat 

komt omdat het Rijk de afvalstoffenbelasting met 139 

procent heeft verhoogd en veel gemeenten dat door-

berekenen. Het rioolrecht is met gemiddeld 1,1 procent 

gestegen en de waterschapslasten met 3,2 procent.

Grote verschillen per woonplaats

In de ene gemeente zijn huurders aanzienlijk duurder 

uit dan in de andere gemeente. Wat betreft de afval-

stoffenheffing is Nijmegen veruit het goedkoopste met 

36 euro en Maassluis het duurste met 428 euro. Wat 

rioolrecht betreft zijn huurders het duurste uit in Win-

terswijk (371 euro).

Lokale lasten per gemeente vergelijken

Met de Lokale Lasten Calculator van COELO (externe 

link) zijn de heffingen van twee gemeenten met elkaar 

te vergelijken. Handig voor mensen met verhuisplan-

nen. En voor huurdersorganisaties die willen weten of 

huurders in hun gemeente meer of juist minder moeten 

betalen dan huurders in buurgemeenten.

Verschillen in lokaal beleid voor kwijtschelding

Met een inkomen op bijstandsniveau en nauwelijks 

spaargeld  is er vrijwel overal kwijtschelding mogelijk. 

Maar hoeveel er wordt kwijtgescholden, hoe je kwijt-

schelding moet aanvragen en voor welke heffingen je 

kwijtschelding kunt krijgen verschilt per gemeente.
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TIER en de VVV bon is gewonnen door M.H. Lighthart uit Nieuw Lekkerland.

Het antwoord van deze legpuzzel  kunt u voor 15 september onder vermelding van legpuzzel 2 inzenden

Naar: HS. L&WW postbus 60 2957 ZG Nieuw Lekkerland

Of mailen: info@hs-lww.nl

Onder de goede inzenders 

verloten we een VVV bon 

ter waarde van € 10-,

   Het antwoord op de puzzel uit Huurderspunt 1 -  2020

  Puzzel woordzoeker



  Verslag voorzitter
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Geachte mede huurders,

Sinds het verschijnen van uitgave nr.1-2020 van ons 

Huurderspunt is er veel gebeurd. Onze directeur Adrie 

Tukker noemde het in haar voorwoord al dat we mo-

menteel in een bijzondere tijd leven ten gevolge van 

het coronavirus. We worden via de media overspoeld 

met informatie en adviezen van deskundigen en BN-

ers die tot veler verbazing blijkbaar een spoedcursus 

epidemiologie bij het LOI hebben gevolgd en zichzelf 

hierdoor ook onder de categorie deskundigen denken 

te kunnen scharen.

Tot slot voor wat betreft het coronavirus, willen wij een 

ieder die zelf en- of dierbaren geconfronteerd zijn (ge-

weest) met het virus en de gevolgen daarvan, heel veel 

sterkte wensen en hopen met u dat het normale leven 

weer snel een beetje op gang zal komen.

Nu weer over tot de orde van de dag. 

Ondanks de beperkende maatregelen hebben we niet 

stil gezeten. Zoals u in het voorwoord van mevrouw 

Tukker hebt kunnen lezen, zijn de geplande vergaderin-

gen - zij het met enige vertraging -gewoon doorgegaan. 

Voor ons als besturen van beide huurdersorganisaties 

was het digitaal vergaderen wel even wennen. Het me-

rendeel van ons kan vanuit zijn/haar arbeidsverleden 

redelijk overweg met de standaardprogramma’s, maar 

digitaal vergaderen was voor ons een nieuw gebeuren. 

Gelukkig was Maarten Munnike van LWW bereid om 

ons op een middag een beetje wegwijs te maken maar 

ook hierbij geldt, al doende leert men.

Samenwerking huurdersorganisatie

Tijdens de achterbanraadplegingen welke in 2019 door 

beide huurdersorganisaties zijn gehouden hebben bei-

de besturen hun intentie uitgesproken om de prettige 

samenwerking die zij hebben ervaren gedurende de 

fusiebesprekingen, te willen continueren  en de moge-

lijkheden te willen onderzoeken of deze samenwerking 

moet worden omgezet in een fusie.

Inmiddels heeft dit onderzoek plaatsgevonden en heb-

ben beide unaniem het besluit genomen te willen fuse-

ren per 1 januari 2021.

De hiervoor noodzakelijke acties zullen op korte termijn 

in gang worden gezet. 

Uiteraard zullen we u tussentijds op de hoogte houden 

via de website en de nog te plannen jaarvergaderingen.

Zie verder in deze uitgave over naamgeving en logo 

van de nieuw te vormen huurdersstichting.

Adviesaanvragen

Dit jaar nog maar één adviesaanvraag ontvangen.

• Huurverhoging 2020: Voorstel LWW, alle woningen  

 2,6% (inflatiepercentage). 

 Advies HO’s: Woningen met een huur > € 734, 35 te  

 verhogen met 1,3%.

 Ons advies is overgenomen door LWW.

Woonvisie/prestatieafspraken

Op 13 mei jl. heeft er een (digitaal) overleg plaatsge-

vonden op uitnodiging van de gemeente Molenlanden. 

Doel van dit overleg: het verkrijgen van input voor de 

gemeentelijke woonvisie.

Aan dit overleg hebben alle sociale woningcorporaties 

met bezit in de gemeente Molenlanden en de daar-

aan gelieerde huurdersorganisaties deelgenomen. De 

huurdersorganisaties hebben het besluit genomen ge-

zamenlijk met een standpunt te komen en zullen zich 

hierbij laten adviseren door de woonbond.

Vergaderingen 

1 januari t/m 31 mei 2020.                         

Bestuursoverleg 3x.

Overleg directie LWW 3x

Overleg RVC 1x

Huurdersbijeenkomst

Overeenkomstig de wet 

overleg huurder verhuurder 

dient een huurdersorgani-

satie minstens 1x jaar een 

huurdersbijeenkomst uit te schrijven waarin zij verant-

woording aflegt  over de activiteiten van het afgelopen 

jaar en tevens de plannen voor het komend jaar bekend 

maakt. Wij hopen deze bijeenkomsten - indien de om-

standigheden dit toelaten - eind oktober/begin novem-

ber te kunnen houden. 

De voorzitters

Roelof Vos / Dick de Kock

Dick de Kock

.



Kamer bezorgd over buitenspel zetten huurders energietransitie

Brede kritiek Tweede Kamer

De kritiek in de Kamer wordt breed gedeeld, van coali-

tiepartijen CDA, ChristenUnie en D66 tot aan de oppo-

sitie. Ze vinden dat huurders ook mee moeten kunnen 

profiteren van verduurzaming. Het buitenspel zetten 

van miljoenen huurders ingaat tegen de gedachte dat 

de energietransitie een zo breed mogelijk draagvlak 

moet hebben.

Houd een minimale saldering in stand

De Woonbond liet eerder al weten zich zorgen te maken 

om de afbouw van de salderingsregeling. Wij adviseren 

minimaal 1.500 KWh op jaarbasis in stand te houden ter 

saldering. Dat zorgt dat investeringen rendabel blijven 

en behoud draagvlak voor energietransitie onder alle 

huishoudens, ook bij hen met weinig vermogen.

Bron: Woonbond.

19 mei 2020

De Tweede Kamer keert zich tegen het plan van 

minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Kli-

maat) om de subsidiëring van zonnepanelen te 

versoberen. 

Dat komt vooral doordat die panelen in het nieuwe 

voorstel, dat de huidige ‘salderingsregeling’ moet ver-

vangen, niet meer lucratief zijn voor huurders van cor-

poratiewoningen, aldus het NRC.

Afbouwen regeling

Minister Wiebes is al enige tijd bezig met plannen om 

de huidige salderingsregeling te versoberen. Het salde-

ren, waarbij je aan het net geleverde stroom later weer 

van je eigen verbruik mag aftrekken, wordt vanaf 2023 

geleidelijk afgebouwd. In 2031 moet de salderingsrege-

ling helemaal verleden tijd zijn.

Niet rond te rekenen

Volgens Roland van der Klauw van de stichting Woco-

zon, die voor veel corporaties de financiële afhande-

ling en plaatsing van zonnepanelen verzorgt, verlaagt 

de huidige salderingsregeling de energierekening van 

de sociale huurder gemiddeld met 5 euro per maand 

per paneel, waarbij een paneel maandelijks ruim 2 euro 

kost. 

„Als die saldering geleidelijk wegvalt, is het voor corpo-

raties niet meer rond te rekenen. Een huurder wil niet 

zoals een huiseigenaar zeven jaar wachten voordat er 

een voordeel is”, zegt hij in het NRC(externe link). „We 

zijn er nipt in geslaagd een constructie te vinden waarin 

de huurder nu een redelijk voordeel heeft en de corpo-

ratie in twintig jaar uit de kosten komt.”
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  Brand Tips voor een brandveilig 
gebruik van elektrische 
apparatuur.

16

Door het gebruik van kunststoffen en elektrische ap-

paratuur breidt een woningbrand zich snel uit. U heeft 

maar drie minuten de tijd om uw woning veilig te ver-

laten. Let op: tot de brandweer er is, bent u op u zelf 

aangewezen. Zorg daarom dat u weet wat u moet doen 

bij brand.

• Blijf kalm.

• Waarschuw uw huisgenoten

• Verlaat via de kortste weg de woning.

• Ga naar een afgesproken verzamelplaats en 

 controleer of iedereen buiten is.

• Bel 112 en vertel de brandweer uw naam en 

 volledig  adres.

• Wacht op de komst van de brandweer en meld bij 

 zonderheden.

Is er sterke rookontwikkeling, blijf dan laag bij de grond, 

daar is het langst frisse lucht.

Voel eerst aan de deurklink voordat u de deur opent. 

Is deze warm, dan kan er bij opening een steekvlam 

ontstaan.

Heeft uw kleding vlam gevat, ga dan liggen en rol over 

de grond. Doof de vlammen met een katoenen of wol-

len jas of deken en koel (onder de douche) met lauw 

stromend water. Gebruik geen zalfjes, verwijder geen 

kleding, maar ga zo snel mogelijk naar het ziekenhuis.

Rookmelder.                                         

Als u slaapt ruikt u niets. Alleen uw gehoor werkt nog. 

Daarom is een rookmelder, die geluid maakt zo belang-

rijk. Het geeft u tijd om te vluchten. Een rookmelder 

kan uw redding zijn. Ongeveer de helft van alle woning-

branden zijn geen branden met grote vlammen, maar 

branden waarbij het vuur smeult. Deze smeulhaarden 

veroorzaken veel giftige rook en daardoor vallen ook de 

meeste slachtoffers. Zorg daarom dat u in uw eigen wo-

ning rookmelders installeert. Hang op iedere verdieping 

een rookmelder op. Belangrijk is dat de rookmelder de 

vluchtweg van slaapkamer naar buiten ‘bewaakt’. Bij 

gebruik van een babyfoon hoort u alleen geluiden. Een 

rookmelder in de kinderkamer kan niet ontbreken.

www.brandweer.nl/wonen

Bijna alle elektrische apparaten worden warm bij ge-

bruik. Die warmte moet weg kunnen. Is dit niet het ge-

val, kan er brand ontstaan.

Let vooral goed op bij: 

Inbouwapparatuur en apparaten, die een ventilator 

hebben om oververhitting te voorkomen. Zoals b.v. 

wasdrogers, magnetrons, elektrische ovens, mechani-

sche ventilatiesystemen, ventilatorkachels, computers 

en haarföhns. 

Opgehoopt stof vergroot de kans op brand. Verwijder 

stof regelmatig. Houdt elektrische apparaten schoon, 

maar wees voorzichtig met water. ( in verband met 

kortsluiting ) Sluit elektrische apparaten verstandig aan. 

Rol kabelhaspels altijd helemaal uit om oververhitting 

te voorkomen. Sluit grote stroomverbruikers zoals ka-

chels en frituurpannen bij voorkeur rechtstreeks aan op 

een stopcontact.      

Als een elektrisch apparaat aan staat, worden onderde-

len binnen in het apparaat warm. Dat geld bijvoorbeeld 

voor de harde schijf van uw computer of onderdelen 

van uw tv. Als het apparaat op stand by staat, blijven 

die onderdelen warm. De warmte kan in combinatie 

met stof binnenin het toestel brand veroorzaken. Flats-

creens, zoals LCD en LED toestellen produceren veel 

minder warmte en trekken ook minder stof aan. Als uw 

flatscreens tv alleen in de stand by kan, dan is de kans 

klein dat hierdoor brand ontstaat.

Maak filters schoon.

Wasdrogers staan met stip op de eerste plaats van de 

elektrische apparaten, die brand kunnen veroorzaken. 

Dat komt omdat hete lucht en stof een “ideale” com-

binatie vormen. Voorkom oververhitting door de filters 

na ieder gebruik schoon te maken. Maak ook de lucht-

afvoerslang van uw droger één keer per jaar stofvrij. 

Door een verstopte slang raakt de droger oververhit en 

kan er brand ontstaan. Zet de wasdroger aan als u thuis 

bent en laat een vakman iedere vijf jaar het apparaat 

nakijken.

Maak het filter van uw afzuigkap minimaal eens in de 

drie maanden schoon of vervang het. Het vet in het fil-

ter kan vlam vatten.

Bron: www.brandweer.nl/elektriciteit



   Tips voor gezond en betaalbaar wonen

Gezonde lucht is belangrijk. 

Mensen, die in een goed 

geventileerde slaapkamer 

slapen, zijn fitter, zo blijkt 

uit een onderzoek. On-

gezonde binnenlucht kan zorgen voor klachten zoals 

hoofdpijn en benauwdheid. En op de lange termijn kun 

je er zelfs astma of longziekten krijgen. Hier volgen een 

paar tips om de luchtkwaliteit in je huis te verbeteren.

Ventileer !  Zorg 24 uur per dag, alle 7 dagen per week, in 

alle jaargetijden, in alle vertrekken, voor ventilatie. Het 

gaat om de voortdurende aanvoer van frisse lucht van 

buiten via open (klep) raampjes en/of ventilatieroosters. 

Misschien denk je: die buitenlucht is hartstikke vervuild. 

Toch is de buitenlucht meestal schoner dan de lucht in 

huis. Hoe komt dat ? Ongezonde lucht in huis bestaat 

uit een mengsel van stoffen: CO2 (door uitademen), 

vocht en schimmel (door teveel vocht in huis) fijnstof 

(dat komt vrij bij verbranding) bijvoorbeeld door koken 

op gas en kaarsen, vluchtige organische stoffen (zoals 

door verven of schoonmaakmiddelen) en koolstofmo-

noxide ( dat komt vrij bij onvolledige verbranding, bij-

voorbeeld bij open haarden en gaskachels). Zonder dat 

we het doorhebben, vervuilen we de binnenlucht ook 

via luchtverfrissers, rook en cosmetica.   

Met goed ventileren voorkom je vocht 

en schimmels. Maar soms moet je 

meer doen. Maak na het douchen de 

wanden en de vloer droog met een 

raamwisser zodat vocht sneller ver-

dwijnt. Schimmels krijgen dan geen kans. Houd de deur 

tijdens het douchen dicht. Dan kan de vochtige lucht 

niet naar andere plekken trekken. Kook met een deksel 

op de pan en de afzuigkap aan, ook nog een tijdje na-

dat je klaar bent met koken. Zo raak je al het vocht en 

de verbrandingsproducten (fijnstof) kwijt. Droog zoveel 

mogelijk buiten. Dit scheelt niet alleen in je portemon-

nee omdat je geen stroom verbruikt (mensen met hooi-

koorts kunnen dit trouwens beter niet doen in perioden 

met veel pollen in de lucht).

De huisstofmijt vind het heerlijk 

in een vochtig huis. Hoe minder 

vocht, hoe minder huisstofmijt. 

De poepjes van de huisstofmijt 

dwarrelen door de lucht en daar 

kunnen mensen allergisch voor 

zijn. De huisstofmijt leeft van huidschilfers van mensen. 

Onze huidschilfers blijven gemakkelijk zitten op textiel, 

vloerbedekking, stoffen meubelen en bedden. Was we-

kelijks je beddengoed op zestig graden, dat doodt de 

huisstofmijt.   

Schimmel kun je eenvoudig 

verwijderen met een borstel 

en een sopje van heet water 

en soda. Gebruik handschoe-

nen en een mondkapje. Gebruik 

geen chloor, ammoniak of chemische reinigingsmidde-

len, want dat is slecht voor je luchtwegen en het milieu.

Maak slim schoon. Let er bij de 

inrichting van je huis op, dat het 

interieur makkelijk schoon te 

houden is. Vermijd open kasten, 

want daar dwarrelt veel stof in. 

Maak alles goed droog na het 

schoonmaken. Denk bij het stof afnemen aan planten 

en radiatoren. Maak je wanden en plafonds minstens 

twee keer per jaar schoon. Let ook hier weer op welke 

schoonmaakmiddelen je gebruikt want deze kunnen 

schadelijke stoffen bevatten. Op internet kun je tal 

van natuurlijke schoonmaakmiddelen vinden, zoals na-

tuurazijn en zuiveringszout. Een stuk goedkoper, beter 

voor het milieu en net zo schoon.

Iedereen weet het natuurlijk: 

roken is slecht voor je eigen 

gezondheid en die van je huis-

genoten. Maar als je toch wilt 

roken doe het dan niet in huis. 

Rook is echt heel slecht voor het binnenmilieu.        
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Vervolg:Tips voor gezond 
en betaalbaar wonen

Tuinplannen                                               
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Stook geen hout in hout-

kachels en open haarden. 

Kies als alternatief bijvoor-

beeld voor een elektrische 

open haard. Rook van 

houtvuur bevat fijnstof en 

is daarmee een serieuze luchtvervuiler. Twee uur bij de 

open haard zorgt voor net zoveel fijnstof als een rit met 

de auto van Amsterdam naar Milaan. Houtrook is scha-

delijk voor iedereen, maar mensen met een longziekte, 

ouderen en kinderen krijgen eerder klachten. Stook 

vooral niet op windstille en mistige dagen.  

Laat elektrische appara-

ten, zoals je tv en com-

puter nooit op stand-by 

staan, maar zet ze hele-

maal uit. Daarvoor kun 

je een stekkerdoos met 

schakelaar gebruiken. Op die manier schakel je meer-

dere apparaten uit met één druk op de knop. Het geeft 

je een besparing van € 75,- per jaar.  

Als je 5 kapotte gloeilampen door een led-lamp ver-

vangt bespaar je al € 55,- Led-lampen zijn nog goedko-

per dan spaarlampen. Daarom loont het ook om kapot-

te spaarlampen door een led-lamp te vervangen. Doe 

lampen uit als ze niet aan hoeven te staan. En kies voor 

de juiste sterkte ( niet overal is evenveel licht nodig ).   

    

Bron: Huurwijzer 4.

           

Waar zijn er nog gaten in uw border, welke potten op 

het balkon staan nog leeg ? Wat zou u dit jaar echt wil-

len hebben, wil je gaan zaaien of wil je vaste planten 

hebben ?   

          

Op internet is ook veel informatie hierover te vinden, 

maar lang niet alles klopt altijd. De meest gemaakte 

“fout” is, dat je bijvoorbeeld  een heel lief klein struik-

je aanschaft, wat uiteindelijk in rap tempo uitgroeit tot 

een grote boom. Met alle nadelige gevolgen van dien. 

Informeer dus heel goed hoe groot een plant of struik 

wordt, voor je hem aanschaft. Zo voorkom je, dat je 

achteraf spijt krijgt, van wat eerst zo`n goede aankoop 

leek te zijn.



Veel mensen met een be-
perking ontevreden over 
woonsituatie

Woonbond pleit voor woon-
toeslag

14 februari 2019

Mensen met een beperking, een chronische ziekte of 

psychische aandoening zijn minder tevreden over hun 

woning dan mensen zonder een beperking. Dat blijkt uit 

de meldactie Wonen naar wens? van Ieder(in), Mind en 

de Patiënten federatie Nederland.

De lagere score komt onder meer omdat velen niet zelf 

hun woonsituatie hebben kunnen kiezen. Dat is ge-

beurd door de zorginstelling, een gemeentelijke instan-

tie of een familielid. Volgens het VN-verdrag Handicap 

– dat sinds 2016 in Nederland van kracht is –hebben 

mensen met een beperking, een chronische ziekte of 

psychische aandoening het recht om zelf hun verblijf-

plaats te kiezen, en ook waar en met wie ze willen wo-

nen. Uit de meldactie blijkt dat dit nog lang niet voor 

iedereen geldt: 16% heeft niet zelf kunnen kiezen.  Van 

de bewoners in zorginstellingen is dat zelfs 62%.

Minder tevreden

Ruim een derde (34%) van degenen die niet zelf hebben 

gekozen, is ontevreden over de woning. Bij de mensen 

die wel hebben kunnen kiezen, is dat rond de 10%. 

Mensen met een beperking geven hun woonsituatie 

gemiddeld een 7,1. Voor mensen zonder beperking is 

dat volgens het CBS een 8.

Ruim  kwart wil verhuizen

Mensen met een beperking willen dan ook vaker dan 

gemiddeld verhuizen. Bij 28% van de mensen die willen 

verhuizen, is de beperking de reden van de verhuis-

wens. Het beperkte aanbod van geschikte woningen, 

de hoge kosten en de zware belasting van het verhui-

zen zelf, zijn belangrijke redenen waarom men nog niet 

is verhuisd.

Keuzevrijheid meer respecteren

De belangrijkste aanbeveling uit het rapport is dat de 

keuzevrijheid van mensen met een beperking meer 

moet worden gerespecteerd. Zo zouden ook instellin-

gen hun bewoners inspraak moeten geven in waar en 

met wie zij willen wonen. Verder wordt gepleit voor 

uitbreiding van het aanbod van geschikte woningen en 

woonvormen.

Bron: Woonbond.
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Het kabinet wil het toeslagenstelsel, waaronder 

de huurtoeslag versimpelen. De complexiteit van 

de huidige regeling leidt tot een hoog aantal terug-

vorderingen. Hiermee komen huishoudens die net 

buiten de regeling vallen in grote problemen. Een 

speciale werkgroep deed een onderzoek om ver-

schillende opties in kaart te brengen. De uitvoering 

van de toeslagen door de Belastingdienst heeft de 

afgelopen jaren geleid tot enorme problemen, met 

name bij de kinderopvangtoeslag.

In een brief aan de Kamer en de minister reageert de 

Woonbond op de voorstellen. In het onderzoek wordt 

tal van opties voorgesteld voor de huurtoeslag. Een 

ervan is de verantwoordelijkheid voor betaalbaarheid 

helemaal onder te brengen bij corporaties. De huurtoe-

slag zou voor huurders van een corporatiewoning dan 

kunnen worden afgeschaft, als corporaties lagere hu-

ren rekenen voor deze huurders met een laag inkomen. 

De overheid financiert corporaties hier dan voor.

Ongelijke situatie

De Woonbond is hierop tegen. Het zorgt ervoor dat er 

twee verschillende huurtoeslagregelingen komen, één 

voor corporatiehuurders en één voor huurders in de 

commerciële sector. Dat werkt verwarring in de hand 

en kan voor ongelijkheid zorgen. Voor sociale huurders 

bij commerciële aanbieders, blijft namelijk een huurtoe-

slag via de overheid in stand.

Minder zekerheid voor hulp huurder

Het risico bestaat dat corporaties huurtoeslaggeld gaan 

aanwenden voor andere doeleinden. De kans bestaat 

dat huurtoeslaggeld hierdoor niet terechtkomen bij de 

huurder. Het grote pluspunt van de huidige toeslagen-

regeling is juist dat de toeslag direct terecht komt bij 

het huishouden dat het nodig heeft. 
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Vervolg: Woonbond pleit voor woontoeslag
Lokale impact

Tenslotte zien wij ook risico’s voor individuele corporaties. Als een hele grote 

regionale werkgever wegvalt (bijvoorbeeld: Tata Steel verplaatst zijn produc-

tie naar India), dan ontstaat er een enorme piek aan huurtoeslagaanvragen 

bij één of enkele corporaties. Wat gebeurt er als een corporatie die piek in 

aanvragen niet kan uitbetalen? 

Pleidooi voor woontoeslag

Als Woonbond pleiten we voor een eigendomsneutrale woontoeslag. Nu gaat 

er veel meer staatssteun naar de koopsector, dat zou met een woontoeslag 

waarbij kopers en huurders met een kleine beurs geholpen zijn, recht kunnen 

worden getrokken. Bovendien kunnen dan ook huurders in de vrije sector 

aanspraak maken op een toeslag. Nu wordt er bij huurders met een smalle 

beurs in dit prijssegment gezegd dat hun huur te hoog is om ondersteuning 

te ontvangen, terwijl de toeslag juist bedoeld moet zijn om bewoners met een 

laag inkomen en hoge woonlasten tegemoet te komen.

Bron: Woonbond


