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Van de voorzitter. 

Na een periode van flink aanpoten kunnen ook onze 

bestuursleden zich even ontspannen en gaan genieten 

van de komende feestdagen. 

Zoals ik al eerder in onze nieuwsbrief van september 

heb opgemerkt, konden wij een flinke toename van de 

werkzaamheden verwachten. Dit gezien de door de 

rijksoverheid getroffen maatregelen op het gebied van 

de volkshuisvesting. 

In een betrekkelijk korte periode hebben wij RWS 

partner in wonen kunnen adviseren over onder meer 

de volgende onderwerpen. 

 De beleidsvoorstellen van RWS partner in wonen, 

die betrekking hebben op de verkoop van een 

aantal woningen in 2017; 

 De beleidsvoorstellen, die betrekking hebben op 

de bijdrage van RWS; het wettelijk passend 

toewijzen door de wooncorporatie van sociale 

huurwoningen;  

 Het deelnemen van RWS-partner in wonen aan de 

verhuurwebsite van ZuidwestWonen; 

 Het scheidingsvoorstel van RWS partner in wonen, 

dat betrekking heeft op de zogeheten DAEB- ( 

sociale) woningen (diensten van Algemeen 

Economisch Belang en niet-DAEB woningen (alle 

woningen boven de huurtoeslaggrens) 

 De wijze waarop RWS partner in wonen de 

streefhuren wenst vast te stellen; 
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 De deelname aan de totstandkoming van de 

zogeheten prestatieafspraken tussen de 

bevelandse gemeenten en RWS partner in wonen. 

Wij hebben gelukkig een beroep kunnen doen op het 

Kennis- en Adviescentrum van de Woonbond in de 

persoon van Anita Govaerts, die ons met waardevolle 

adviezen terzijde staat. Ook bij de ontwikkelingen, die 

betrekking hebben op de herstructurering van Goes-

West kunnen wij op haar steun rekenen. 

 

Graag wil ik dan ook op deze plaats mijn waardering 

kenbaar maken aan het adres van Anita, al onze 

vrijwilligers en niet in de laatste plaats aan mijn 

medebestuursleden voor het vele werk, dat ook in 

2016 weer  is verzet. 

 

Ik wens jullie allen fijne feestdagen toe en een gezond 

en voorspoedig 2017. 

Uiteraard doe ik dit ook aan het adres van al onze 

leden. 

De Huurdersvereniging De Bevelanden hoopt u allen 

ook in 2017 weer van dienst te kunnen zijn bij de 

behartiging van uw belangen op huurdersgebied. 
 

Sjaak de Fouw. 
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ZuidwestWonen. 

In onze Nieuwsbrief van juni j.l. vroegen wij onze 

leden om ervaringen met het opnieuw inschrijven als 

woningzoekende bij ZuidwestWonen met ons te delen. 

Een klein aantal reacties zijn bij ons binnengekomen.  

Over het algemeen waren deze reacties negatief en 

hadden betrekking op problemen met het uploaden 

van de nodige documentatie.  

We hebben klachten ontvangen over slechte communi-

catie tijdens telefonisch contact. Cliënten voelden zich 

van het kastje naar de muur gestuurd. ZuidwestWonen 

verwijst naar RWS; RWS verwijst terug naar Zuidwest-

Wonen.   

De veranderde wijze van reageren op een beschikbare 

huurwoning evenals de kortere reactietijden die 

hiermee gepaard gaan, hebben problemen 

veroorzaakt.  

Uw Huurdersvereniging heeft aangedrongen op het 

aanhouden van “werkdagen” in plaats van “dagen” .  

Wij houden een vinger aan de pols en blijven 

monitoren of dit knelpunt verbeterd wordt.  

Een computerstoring bij ZuidwestWonen heeft, bij 

reactie op een woning, voor frustratie en teleurstelling 

gezorgd.  

Dat betaling van inschrijfgelden alleen via internet-

bankieren mogelijk is, is ook een punt waarover 

geklaagd is.  Niet iedereen is daartoe in staat.  
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Volgens ons moet er wettelijk ook een andere wijze 

van betaling mogelijk zijn. 

Wij vernemen dat ongeveer 60% van de bij RWS 

ingeschreven woningzoekenden zich opnieuw hebben 

geregistreerd. Een aantal van de overige woningzoeken-

den waren reeds bij ZuidwestWonen ingeschreven dus 

was voor hen de nieuwe registratie overbodig. Wij 

nemen ook aan dat een aantal, wegens de nieuwe 

wetgeving betreffende Passend Toewijzen, tot de 

gevolgtrekking is gekomen dat inschrijving voor een 

sociale huurwoning voor hun geen nut heeft. 

In vergelijking tot het aantal nieuwe inschrijvingen bij 

ZuidwestWonen is het aantal klachten waarover wij 

vernomen hebben, klein. Dat neemt, volgens ons, niet 

weg dat de invloed op de individuele woningzoekende 

altijd als groot zal worden ervaren. Mogelijk zijn er  

meer klagers maar wij  kunnen alleen ingaan op de 

klachten die aan ons gemeld worden.   

 

CPB zet aanval in op betaalbare huur. 
18 november 2016  

Onder het mom huurders in de vrije sector te helpen, 

zet het Centraal 

Planbureau (CPB) deze 

week opnieuw de 

aanval in op betaalbare 

huurwoningen. In een 

zogenoemde ‘Policy 
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Brief’ zette het Planbureau zijn visie op de vrije 

huurmarkt uiteen. 

 

Zo stelt het Planbureau dat huurders met een laag 

inkomen in de vrije sector ook huurtoeslag moeten 

kunnen krijgen. Maar huurders met een laag inkomen 

moeten volgens de Woonbond terecht kunnen in een 

betaalbare huurwoning, niet in woningen rond de 

€ 900,- of € 1.000,- per maand. Ook met huurtoeslag 

is dit voor lagere inkomens onbetaalbaar. Alle door 

het CPB geopperde plannen zorgen voor meer dure 

huurwoningen, in plaats van meer betaalbare huur. 

Terwijl daar juist behoefte aan is. 

Ruim baan voor hogere huurprijzen 

De betaalbaarheid van huren staat onder druk, en als 

het CPB zijn zin krijgt, wordt dat nog erger. Het CPB 

stelt voor om de huurprijsbescherming (het 

puntenstelsel waarmee voor sociale huurwoningen een 

maximaal toegestane huurprijs wordt berekend) af te 

schaffen voor commerciële verhuurders. Dat zou 

betekenen dat commerciële verhuurders hogere 

huurprijzen kunnen vragen voor minder kwaliteit.  Een 

ander voorstel is het verlagen van de liberalisatie-

grens. Vanaf de liberalisatiegrens (nu € 710,68) geldt 

het puntensysteem niet meer, waardoor verhuurders 

hogere huurprijzen kunnen vragen. 
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Verhuurderheffing 

De sociale huursector wordt door het CPB onterecht 

afgeschilderd als subsidieslurper. Sociale verhuurders 

worden niet gesubsidieerd, maar betalen juist 

miljarden aan verhuurderheffing aan het Rijk, om een 

gat in de begroting te dichten. De heffing zorgt voor 

minder nieuwbouw en hogere huren. Sociale huurders 

betalen via de huur zo een extra belasting om de 

staatskas te spekken. De Woonbond wil dat de 

verhuurderheffing wordt afgeschaft zodat er meer 

betaalbare huurwoningen kunnen worden gebouwd. 

Kies voor betaalbare huren 

De Woonbond is voor een brede sociale huursector, 

waar zowel lage als bescheiden middeninkomens in 

terecht kunnen. De torenhoge prijzen in de vrije sector 

moeten worden beperkt door ook hier huur-

prijsregulering te laten gelden. Het CPB-stuk kan wat 

Woonbonddirecteur Ronald Paping betreft bij het oud 

papier, al was het maar omdat het CPB elke keer weer 

met een  sterk afwijkende hoogte van de 'markthuur' 

komt. ‘Het CPB heeft een volstrekt vertekend beeld van 

de huurmarkt, met zijn verstoringen die leiden tot 

prijsopdrijving en de ongelijke positie van huurders ten 

opzichte van verhuurders. Ook houden ze geen reke-

ning met maatschappelijke effecten van goed wonen en 

negatieve effecten van verloedering van wijken bij 

particuliere verhuur.’ Paping: ‘Het wordt hoog tijd dat er 
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een onderzoek gedaan wordt naar het wetenschappelijk 

gehalte van de CPB-modellen over de woningmarkt.’ 

 

Oplopende woonlasten. 

Sedert lange tijd zet de Huurdersvereniging "De 

Bevelanden" zich in voor een betaalbare huur en huur-

woningen binnen het werkgebied van de RWS. Vanaf dit 

jaar zijn wij ook volgens de wet gesprekspartner bij de 

prestatieafspraken tussen RWS partner in wonen en de 

gemeenten in het werkgebied van de RWS. Wanneer de 

Huurdersvereniging "De Bevelanden" zich bij de RWS 

sterk maakt voor een lage huur en de gemeenten de 

woonlasten maar onbeperkt opvoeren heeft een betaal-

baar huurbeleid niet veel zin. 

Op 4 oktober 2016 publiceerde woonwijkontwikkelaar 

BPD een woningmarkt rapport waarin zij aangeven dat 

huurders gemiddeld 42% van het inkomen kwijt zijn 

aan woonlasten. BPD staat voor Bouwfonds Property 

Development dit is het voormalige Bouwfonds(1*). 

Waar is dit rapport op gebaseerd? 

De cijfers die het BPD gebruikt zijn afkomstig van het 

onderzoeksbureau USUMA (2*). Dit Duitse onderzoeks-

bureau heeft in opdracht van BPD een online enquête 

gehouden. De enquête moest representatief zijn wat 

betreft de geografische en sociale spreiding. Er is 

gevraagd naar hoogte van de totale gezinsinkomen 

(netto inkomen) en wat men aan totale 

woonkosten(huur, verwarming en servicekosten) uitgaf. 



9 

 

Deze steekproef lijkt grotendeels te zijn uitgevoerd 

volgens de statistische normen. Door een online 

enquête te houden wordt wel een deel van de huurders 

van deelname uitgesloten. Niet alle minima of ouderen 

hebben de beschikkingen over het Internet. Dit wordt 

vandaag de dag makkelijk vergeten. De vraag is nu of 

deze cijfers ook kloppen. Het CBS (Centraal Bureau voor 

de Statistiek) de autoriteit op statistisch gebied doet 

ook onderzoek naar de woonlasten. Het CBS doet dit 

door de “woonquote” te meten dit is het percentage van 

het beschikbare inkomen wat een huishouden kwijt is 

aan woonlasten. Het CBS gebruikt hier voor: huur, 

belastingen, premies, energie en water. De “woonquote” 

kwam voor huurders in 2015 uit op 38.8%. Het CBS 

heeft toegang tot gemeentelijke en landelijke persoons-

gegevens, waardoor dit onderzoek ook zorgvuldiger 

lijkt. 

[1] https://www.bpd.nl/ 

[2] http://www.usuma.com/  

 

Adempauze bij uitzichtloze schulden. 
24 november 2016  

Mensen met uitzichtloze schulden kunnen binnenkort 

een ‘afkoelingsperiode’ van zes 

maanden krijgen waarin ze even. 

geen afbetalingen hoeven te 

doen 

Staatssecretaris Klijnsma van 
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Sociale Zaken geeft met een nieuwe wet gemeenten de 

mogelijkheid een ‘breed moratorium’ aan te vragen bij 

de rechter. Daarmee krijgen mensen met uitzichtloze 

schulden een pauze, waarin alle schuldeisers even pas 

op de plaats moeten maken. Gedurende maximaal zes 

maanden hoeft er niet te worden afbetaald. Dat kan 

gaan om verplichtingen aan de deurwaarder, 

aanmaningen van de Belastingdienst of schulden bij 

(web)bedrijven. Maar ook schulden aan verhuurders en 

energieleveranciers hoeven tijdelijk niet afbetaald te 

worden. En de mogelijkheid van huisuitzetting wordt 

ook voor maximaal een halfjaar opgeschort. 

Geld apart gezet. 

In de afkoelingsperiode wordt dan door alle 

betrokkenen gezocht naar een redelijke oplossing. De 

persoon met schulden krijgt wel geld om van te leven 

(de beslagvrije voet) en de rest van het geld wordt 

apart gezet. Wat daar na het moratorium mee gebeurt 

wordt in overleg met de schuldhulpverlening van de 

gemeente beslist. 

Verplichte adempauze. 

Tot nu toe kon de gemeente bij schuldeisers wel 

aandringen op een tijdelijke stop bij het incasseren van 

schulden, maar kon ze dit niet afdwingen. Met de 

nieuwe wet kan via de rechter een adempauze verplicht 

worden gesteld. De streefdatum voor de inwerking-

treding van het breed moratorium is 1 januari 2017. 
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Huurders betalen boete voor storingen zelf.  
28 november 2016.  

De boete die verhuurders moeten betalen als in een 

flat de collectieve verwarming uitvalt, wordt in de 

praktijk door huurders opgebracht. Dat blijkt uit 

onderzoek van het consumentenprogramma Vara 

Kassa. De Woonbond vindt het kwalijk dat de boete 

met geld van huurders wordt betaald. 

Heeft een flat of appartementencomplex een collectie-

ve verwarmingsinstallatie, zoals blokverwarming, 

stadsverwarming of een WKO-installatie? Dan is de 

woningcorporatie die de woningen verhuurt voor de wet 

ook de ‘warmteleverancier’. Daarmee is de woning-

corporatie ook wettelijk verplicht een schadevergoeding 

te betalen aan huurders, als door een storing de 

verwarming in hun woning langer dan vier uur uitvalt. 

Compensatie bij storing terecht. 

Dat huurders geld krijgen als de collectieve 

verwarming uitvalt is terecht. In de Warmtewet is 

geregeld dat huurders €35,- compensatie krijgen bij 

een onderbreking van vier tot acht uur. Plus €20,- 

extra voor elke volgende periode van vier uur. Dit 

moet huurders compenseren voor de geleden schade, 

en zou voor verhuurders een prikkel moeten zijn om 

de collectieve verwarmingsinstallatie goed te laten 

onderhouden. 
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Compensatiepot sigaar uit eigen doos. 

Om bij storingen geld uit te 

kunnen keren blijken meerdere 

woningcorporaties te werken 

met een compensatiepotje. Zij 

laten huurders eerst een 

jaarlijkse bijdrage betalen om de compensatiepot te 

vullen. Als zich dan een storing voordoet, worden 

huurders ‘gecompenseerd’ met geld dat ze zelf hebben 

ingelegd. Vara Kassa voerde een steekproef uit onder 

18 woningcorporaties. Zes van de 18 corporaties bleken 

met dit soort compensatieregelingen te werken. Dat 

deugt niet, vindt de Woonbond. Als de verwarming 

uitvalt -bijvoorbeeld vanwege achterstallig onderhoud- 

moet de wettelijk verplichte boete niet met geld van 

huurders worden betaald. 

PvdA: energieleverancier moet betalen. 

De Warmtewet is in 2014 in werking getreden. 

Binnenkort gaat de Tweede Kamer de wet evalueren. 

De PvdA gaat daarbij voorstellen dat niet 

woningcorporaties, maar energieleveranciers de 

verplichte boete betalen die bij een storing moet 

worden uitgekeerd. Dat vertelde PvdA-Kamerlid Jan 

Vos aan tafel bij Vara Kassa. Hij stelt dat goed in de 

wet moet worden vastgelegd dat energieleveranciers 

niet alsnog de kosten van een compensatieregeling 

mogen doorberekenen aan huurders. 

Woonbond: boete niet afwentelen op huurder. 
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Voor de Woonbond is het belangrijkste dat de boete niet 

langer wordt afgewenteld op huurders. Wat de oorzaak 

is van een storing kan per geval verschillen. De Warmte-

wet zou kunnen regelen dat verhuurders voor storingen 

waar ze geen schuld aan hebben een claim in kunnen 

dienen bij de energieleverancier, zodat ze met dit geld 

de huurders kunnen compenseren. Voorop moet staan 

dat huurders niet zelf opdraaien voor de boete, en dat 

de compensatie wordt uitgekeerd zonder dat huurders 

daar zelf om hoeven vragen. 
 

Nieuwe tijden spreekuur in 2017. 

Wij maken onze leden er op attent dat vanaf begin 2017 

het spreekuur van 10.00 uur tot 11.30 uur gehouden 

zal worden. 

Elke dinsdag en vrijdag (behalve op openbare 

vakantiedagen) zitten er tijdens die uren 

bestuursleden voor u klaar.  

Buiten deze tijden kunt een boodschap achterlaten op 

onze voicemail of u kunt ons een e-mail zenden 

(hvdebevelanden@hvdb.info). Tijdens het 

eerstvolgende spreekuur zullen wij daarop reageren. 
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Voorzitter                             : De heer S. de Fouw,  

Penningmeester                    : Mevrouw D. Viergever,  

Secretaris     : Mevrouw H. Asscheman, 

Ledenwerving                       : De heer R. Schenk,  

Contactpersoon Bewoners- 

commissies              : De heer D. van Leerdam, 

            Mevrouw H. Asscheman,  

Contactpersoon Goes-West  : Mevrouw R. Hoen,  

Lid           : De heer J. Weijer 

Aspirantlid         : Mevrouw M. Cramer  
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Kantoor:  Rimmelandplein 1a 4461 KX Goes. 

Tel 0113-252054, via voicemail kunt u uw    

boodschap inspreken. 

E.mail: hvdebevelanden@hvdb.info 

Website:www.huurdersverenigingdebevelanden.nl 

ING bank: NL79INGB0000270974 

t.n.v. Huurdersvereniging "De Bevelanden" te Goes 
         

Openingstijden kantoor:    

Dinsdag   : 10.00u -11.30u.    

Vrijdag     : 10.00u -11.30u.   
 

Sluitingstijden kantoor: 

- De gehele maand augustus 

- Tussen Kerst en Nieuwjaar 
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