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Van de voorzitter. 

De R staat weer in de maand, maar het zomerweer 

heeft ons gelukkig nog niet verlaten. 

Heeft u ook kunnen genieten van een fijne vakantie in 

het buitenland of bent u toch maar lekker thuis 

gebleven.  

Niks mis mee, vooral als je het geluk hebt te mogen 

wonen in een gezellige sociale huurwoning, gelegen  

in een fijne wijk, waar de bewoners het goed naar hun 

zin hebben. 

Gelukkig komt dit nog veel voor in ons landje, maar je 

gaat je zoetjes aan afvragen of dit nog wel lang zo zal 

blijven. 

Het beleid van de huidige bewindsman lijkt er niet 

primair op gericht, om een goede sociale 

samenstelling van de wijk te handhaven. Het onder 

meer liberaliseren van sociale woningen lijkt ook deze 

minister zoveel mogelijk te willen bevorderen, met alle 

gevolgen van dien.  

In onze Nieuwsbrief van juni 2015 hebben wij u 

bericht over de invoering van de Nieuwe Woningwet. U 

heeft ook kunnen lezen, dat de nieuwe wet aansluit op 

de aanbevelingen van de Parlementaire 

Enquêtecommissie Woningcorporaties. 

Het gaat dan om aangescherpte regels over het 

taakgebied van woningcorporaties en het toezicht. 

Verder wordt de invloed van gemeenten en huurders 

op het beleid van de corporaties versterkt. 
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Dat de ambtenaren van de huidige bewindsman hun 

vakantie dubbel en dwars verdiend 

hebben, laat de lawine  van regelgeving 

vanuit Den Haag overduidelijk zien. De 

gevolgen zijn ook voor de 

huurdersorganisaties merkbaar. Met 

grote regelmaat vraagt de wooncorporatie de 

huurdersorganisatie over allerlei zaken om advies. 

Dit betekent ook voor ons een behoorlijke aanslag op 

onze man- en vrouwkracht, tijd en energie. 

Inmiddels heeft het bestuur dan ook besloten om de 

nodige maatregelen te treffen, zodat onze vereniging 

zo optimaal mogelijk kan blijven functioneren 

Het bestuur heeft daartoe een beroep gedaan op het 

Woonbond Kennis- en Adviescentrum om de nodige 

bijstand te verlenen. 

In goed overleg met RWS partner in wonen heeft het 

bestuur dit besluit kunnen 

realiseren. 

Graag wil ik dan ook alle 

vrijwilligers van onze vereniging 

en niet in de laatste plaats, mijn 

medebestuursleden, veel sterkte, 

wijsheid en vooral genoegen toewensen, wat betreft al 

het werk, dat nog verzet zal moeten worden voor onze 

vereniging. 

De voorzitter. 
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Website van ZuidwestWonen 

Vanaf 11 juli 2016 is het woningaanbod van de RWS 

verhuisd naar de website van ZuidwestWonen. 

Woningzoekenden die bij RWS geregistreerd stonden 

moesten zich opnieuw aanmelden bij ZuidwestWonen. 

Opgebouwde punten voor inschrijfduur bij RWS 

worden 3 jaar lang in stand gehouden.    

Uw Huurdersvereniging is akkoord gegaan met de 

verhuizing naar ZuidwestWonen. Onder andere omdat 

het de woningzoekenden een veel wijder scala van 

huurwoningen in één zoektocht en met één registratie 

oplevert. We hebben ons sterk gemaakt om de 

opgebouwde punten 5 jaar te laten gelden, maar 

ongelukkig is dat wegens systeemvereisten niet 

gelukt. 

 

De periode voor gratis inschrijving is op 11 september 

beëindigd en we zouden heel graag van u willen horen 

wat uw ondervinding is met ZuidwestWonen.   

- Is de inschrijfprocedure goed verlopen – of juist niet?   

- Heeft u eventueel (goede) ondersteuning gehad bij 

RWS partner in wonen? 

- Heeft u al via ZuidwestWonen gereageerd op een 

woning – en wat was uw ondervinding daarmee?   

- Hoe is contact met ZuidwestWonen per telefoon of 

email afgehandeld?   

- Heeft u zich helemaal niet meer opnieuw 

ingeschreven en om welke redenen? 
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Heeft u positieve of negatieve opmerkingen, we 

zouden hierover graag inlichtingen ontvangen. 

 

Stuur uw opmerkingen per email naar 

hvdebevelanden@hvdb.info of per brief zonder 

postzegel aan: Huurdersvereniging “De Bevelanden”,  

Antwoordnummer 477, 4460 VB Goes 

 

Woonbond wil instemmingsrecht huurders bij verkoop 

sociale huurwoning. 

22 augustus 2016  

Tienduizenden huurders wonen in sociale 

huurwoningen van corporaties die de afgelopen jaren 

verkocht zijn of nog verkocht worden  aan 

commerciële verhuurders. Huurders in een verkochte 

woning kunnen door een wetswijziging in 2017 een 

veel hogere huurverhoging krijgen.  

Voor sociale huurders kunnen de huren bij corporaties 

gemiddeld maximaal 1% boven inflatie stijgen.  

Bij sociale huurwoningen van particuliere verhuurders, 

kunnen de huren stijgen met maximaal 2,5 % plus 

inflatie voor lagere inkomens en 4% boven inflatie voor 

middeninkomens. 

De Woonbond wil daarom dat huurders 

instemmingsrecht krijgen op verkoop van sociale 

huurwoningen. 

 

mailto:hvdebevelanden@hvdb.info
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Deze huurders wonen in precies hetzelfde huis, met 

hetzelfde huurcontract, maar vallen opeens onder 

andere regels .‘Het gaat om het dak boven hun hoofd  

en om de hoogte van hun huur, maar toch hebben 

huurders niets te zeggen over de verkoop van de 

huurwoning,’ zegt woonbonddirecteur Ronald Paping. 

De Woonbond wil dat hier verandering in komt. 

‘Huurders moeten instemmingsrecht krijgen bij 

verkoopplannen van corporaties.’ 

 

In individuele gevallen moeten 

huurders de verkoop van hun 

huurwoning zo tegen kunnen 

houden. 

Bij grootschalige verkoop van 

complexen zou er minstens 70% instemming moeten 

zijn, zoals dat nu bij bijvoorbeeld renovatieplannen 

het geval is. Die gaan in wooncomplexen pas door als 

minstens 70% van de huurders instemt met de 

renovatie. Dit zorgt ervoor dat huurders een 

onderhandelingspositie hebben bij verkoop, en er 

afspraken gemaakt kunnen worden met een nieuwe 

verhuurder. 

Omdat veel corporaties beleid hebben om sociale 

huurwoningen te verkopen gaan steeds meer huurders 

hier tegen aanlopen. 

In een voorzichtige prognose gaat het om de periode 

2015-2019 al om 12.000 woningen. Op de lange 
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termijn verwacht de Woonbond dat verkochte 

huurwoningen minder goed onderhouden worden. De 

huurder wordt  dus geconfronteerd met hogere 

huurverhogingen en slechter onderhoud. 
 

 

Blokhutten te huur in grote steden.   

De Woonbond is tegen 

de wijzigingen in het 

woningwaarderingsstel

sel, die minister Blok 

snel wil doorvoeren. 

Het gaat om extra 

punten voor kleine 

nieuwbouwwoningen in 

Amsterdam en Utrecht 

en omgeving en om 

extra punten bij renovaties. 

 

DAEB en niet-DAEB in een notendop         

Aedes en het kabinet maakten afspraken over het 

werkdomein van woningcorporaties. Een corporatie 

werkt bij voorkeur binnen één woningmarktgebied en 

bouwt en verhuurt sociale huurwoningen (Diensten 

van Algemeen Economisch Belang: DAEB).               

Daarnaast mag een corporatie op verzoek van 

gemeenten bijdragen aan stads- en dorpsvernieuwing, 

het verbeteren van achterstandswijken en het bouwen 
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van middelbare huurwoningen in gemengde wijken 

waar commerciële partijen het laten afweten. 

Middelduur (niet-DAEB) is huur op niveau van 

liberalisatiegrens. Om marktverstoring te voorkomen, 

moeten corporaties deze activiteiten met leningen 

zonder WSW-waarborg financieren.     

Als woningcorporaties kiezen voor het bouwen en 

verhuren van middelduur, moeten ze de organisatie 

van hun DAEB en niet-DAEB taken wel scheiden.                                                   

Een corporatie kan zelf kiezen of zij die taken 

administratief of juridisch scheidt. Er mag meer 

afgesplitst worden dan minimaal noodzakelijk. Ook 

DAEB activiteiten die wel zijn toegestaan, mogen mee 

gesplitst worden naar de overgangs-BV. Zo kunnen 

naast puur sociale aantrekkelijke middeldure 

vastgoedportefeuilles ontstaan. 

Commercieel bezig zijn mag een woningcorporatie 

helemaal niet meer. In de Herzieningswet zullen alle 

activa en passiva worden gewaardeerd op actuele 

waarde. Wat die actuele waarde is (bedrijfswaarde of 

marktwaarde in verhuurde staat) is (nog) niet exact 

vastgelegd.                                         

 

WOZ-waarde vanaf 1 oktober openbaar. 

12 september 2016        

De WOZ-waarde van woningen wordt 

vanaf 1 oktober 2016 een openbaar 

gegeven. Vanaf dat moment moet 
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iedereen WOZ-waardes kunnen opzoeken via 

www.wozwaardeloket.nl, een website van de 

Rijksoverheid. 

 

Woonbond.  

In maart 2013 stemden de Eerste en Tweede Kamer in 

met het wetsvoorstel om de WOZ-waarden van 

woningen openbaar te maken. Het was de bedoeling 

dat vanaf 1 oktober 2016 de WOZ-waarden van 

woningen in alle  Nederlandse gemeenten online 

opvraagbaar zouden zijn. Door ICT-problemen gaat 

dat niet lukken. Dat meldde NRC Handelsblad vorige 

week. Slechts 45% van de gemeenten haalt de deadline 

van 1 oktober. Toch gaat de wet die voorschrijft dat 

WOZ-waardes openbaar zijn gewoon op 1 oktober in. 

 

Openbaarheid WOZ-waarde goed nieuws. 

De WOZ-waarde telt mee in de maximaal toegestane 

huurprijs van sociale huurwoningen. Dat er een een 

website komt waar (toekomstige) huurders de WOZ-

waarde kunnen opzoeken van de woning die zij (willen 

gaan) huren is goed nieuws.  Dit maakt het voor 

huurders makkelijker om te controleren of de 

huurprijs die zij (gaan) betalen inderdaad lager is dan 

wettelijk toegestaan. Als de huurprijs hoger blijkt 

kunnen huurders via de Huurcommissie huurverlaging 

afdwingen. 
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WOZ-waarde nog niet online opvraagbaar? Bel de 

gemeente. 

De wet die voorschrijft dat de WOZ-waarde openbaar 

is gaat op 1 oktober in. Woont u in een gemeente die 

op 1 oktober nog steeds geen WOZ-gegevens heeft 

geleverd aan wozwaardeloket.nl? Dan moet de 

gemeente de WOZ-waarde toch verstrekken als u 

daarom vraagt. U kunt de gemeente bellen over de 

WOZ-waarde van uw eigen huurwoning, maar ook 

over een woning die u mogelijk wilt gaan huren. 

 

WOZ-waarde onmisbaar voor huurprijscheck. 

Om te controleren of uw (toekomstige) huurprijs lager 

is dan wettelijk toegestaan kunt u de Huurprijscheck 

van de Huurcommissie invullen. Om deze check 

volledig in te kunnen vullen hebt u ook de WOZ-

waarde nodig. Blijkt de huur hoger dan wettelijk 

toegestaan? Dan kunt u huurverlaging afdwingen. 
 

Afwijzen traplift leidt tot schrijnende situaties. 

6 september 2016  

'Op ons hoeft u niet te rekenen, gaat u maar 

verhuizen.' Dat is wat veel ouderen van hun gemeente 

horen als ze daar na lang aarzelen een traplift 

aanvragen.  

  

Ouderen moeten langer thuis blijven 

wonen, maar als daar voorzieningen 

https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurprijs-en-punten/huurprijscheck-en-puntentelling/
https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurprijs-en-punten/huurprijscheck-en-puntentelling/
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voor nodig zijn, geven veel gemeenten niet thuis. De 

KBO heeft veel schrijnende reacties gekregen van 

mensen die een traplift nodig hebben maar niet 

kregen. Directeur Manon Vanderkaa: 'Ouderen die na 

bijna vijftig jaar samen niet meer bij elkaar kunnen 

slapen. Een oude man die beide onderbenen mist en 

tree voor tree omhoog (en naar beneden!) moet 

klauteren. Mensen die niet meer boven kunnen 

douchen. Je hart breekt als je die brieven leest.' 

Budget Wmo 179 miljoen omlaag. 

Nederlands grootste seniorenorganisatie maakt zich 

zorgen nu het budget voor de Wmo in 2017 met 179 

miljoen euro wordt verlaagd. Gemeenten spelen een 

belangrijke rol bij het langer zelfstandig wonen. Via de 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan de 

gemeente kijken welke oplossingen mogelijk zijn. 

 

Iedere gemeente heeft eigen spelregels. 

Vanderkaa: 'Bij de aanvraag voor een traplift hanteert 

iedere gemeente zijn eigen spelregels. Dus het is 

mogelijk dat je in gemeente A geen traplift krijgt, 

maar dat je er in de buurtgemeente wel een zou 

hebben gekregen. Bovendien doen veel gemeenten er 

alles aan om mensen te ontmoedigen een aanvraag in 

te dienen. Ze krijgen vaak bij het eerste telefoontje al 

te horen dat een aanvraag geen zin heeft.' 'Gaat u 

maar verhuizen naar een gelijkvloerse woning', is 
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 volgens de KBO de meest gehoorde afwijzing van de 

gemeente. 

 

Voorzienbaarheidsregel. 

Een andere veel gehoorde reden tot afwijzing is de 

'voorzienbaarheidsregel': als je had kunnen voorzien 

dat er problemen zouden komen, krijg je geen 

hulpmiddel. Zo kreeg het  91-jarige KBO-lid Mies van 

Luijk van de gemeente een botte afwijzingsbrief want 

'hij had kunnen voorzien dat hij ouder zou worden.' 

 Volgens de KBO blijkt uit rechtbankuitspraken dat een 

gemeente een aanvraag voor een traplift niet om deze 

reden mag afwijzen 

 

Woningzoekenden in de knel door hoge huren. 

25 augustus 2016  

Een betaalbaar huurhuis vinden 

wordt steeds moeilijker. Dat 

merken starters die in de vrije 

sector naar een woning zoeken, 

maar ook gezinnen die op de 

wachtlijst staan voor sociale huur. Over de hele linie 

zijn huurwoningen schaars en duur. 

 

Starters staan er beroerd voor, concludeerde Dagblad 

Trouw deze week. Wie net teveel verdient voor sociale 

huur krijgt geen hypotheek voor een koopwoning en 

komt ook in de vrije sector niet aan bod. 
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Vrijesectorverhuurders stellen inkomenseisen waar je 

niet aan kunt voldoen of bieden woningen aan die je 

niet kunt betalen. Daarbij krijgen huurders die de 

financiële stabiliteit van een vast arbeidscontract 

kunnen bieden voorrang. Flexwerkers en 

uitzendkrachten komen er nauwelijks tussen. 

 

Herkenbaar beeld. 

De Woonbond herkent dit beeld. Bij het Meldpunt 

Huuralarm van de Woonbond melden zich dagelijks 

woningzoekenden die op de huurmarkt buiten de boot 

vallen. Ze zijn 'te arm' om aan de inkomenseisen in de 

vrije sector te voldoen, maar met precies datzelfde 

inkomen 'te rijk' om sociaal te mogen huren. Het gaat 

dan niet alleen om starters met flexwerk of een 

uitzendbaan, maar ook om herstarters die na een 

relatiebreuk een woning zoeken. Of om senioren die 

willen doorstromen naar een betaalbaar appartement. 

 

Ook woningzoekenden sociale sector klem. 

Uit de meldingen wordt duidelijk dat 

woningzoekenden die wél in aanmerking komen voor 

sociale huur net zo klem zitten. Wie een te laag 

inkomen heeft om de duurdere sociale huurwoningen 

te mogen huren ervaart dat er nauwelijks betaalbaar 

aanbod is. De prijstechnisch 'passende' woningen die 

je wél mag huren worden maar mondjesmaat 

aangeboden, staan vaak in mindere wijken, zijn te 
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klein voor een gezin of zo slecht geïsoleerd dat de 

woonlasten alsnog hoog uitpakken. En de wachtlijsten 

zijn enorm. 

 

Sociale huur voor velen te duur. 

De groep woningzoekenden met net voldoende 

inkomen om de duurste sociale huurwoningen te 

mogen huren heeft iets meer keuzevrijheid, maar kan 

de gevraagde huurprijzen nauwelijks opbrengen. Met 

een gezinsinkomen van 31 duizend per jaar verdien je 

te veel voor huurtoeslag. Het is dan bijna niet mogelijk 

om een kale huur van rond de 700 euro te betalen. 

Vooral in gebieden met woningnood zijn dit 

gebruikelijke huurprijzen voor vrijkomende sociale 

huur. Als je hetzelfde huis zou kunnen kopen zouden 

je woonlasten in veel gevallen lager uitpakken, omdat 

je dan een beroep kunt doen op hypotheekrenteaftrek. 

Maar kopen gaat juist niet omdat je door je lage 

inkomen of hoge leeftijd geen hypotheek kunt krijgen. 

 

Huren moet goedkoper. 

De Woonbond concludeert dat huren voor velen te 

duur is geworden. Er is dringend behoefte aan 

betaalbare huurwoningen, in de sociale sector én 

daarbuiten. Huren moet over de hele linie goedkoper. 

Daarnaast moet de ongelijke behandeling van 

huurders en huiseigenaren worden aangepakt. 
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Betaalbaar wonen moet geen recht zijn dat alleen voor 

door de overheid gesteunde huiseigenaren geldt. 
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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. Weijers 

    

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   : 09.30-11.30u.    

Vrijdag     : 09.30-11.30u.   
 

Sluitingstijden kantoor: 

De gehele maand juli 

Tussen Kerst en Nieuwjaar 


