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Voor u ligt een nieuwe nieuwsbrief voor bewonerscommissieleden. Het is alweer 

een tijd geleden dat u de laatste kreeg. De algemene nieuwsbrief die naar alle 

huurders gaat, volstond in de tussentijd in de informatie. Toch vonden we het nu tijd 

om weer eens een nieuwsbrief te maken met informatie speciaal voor 

bewonerscommissieleden. Omdat u vaak net iets meer wil en moet weten van 

bepaalde onderwerpen.

Samen wonen, leven en ondernemen



Openbare vergadering 19 januari jl. 

Op de openbare vergadering heeft de Agendacommissie 
participatie verteld over welke onderwerpen huurders 
in 2016 hebben meegedacht. We hebben geëvalueerd 
wat er goed ging en wat er beter kan. Daarnaast zijn alle 
onderwerpen van 2017 toegelicht.

Het afgelopen jaar hebben we intensief samengewerkt 
aan de Woonvisie, de prestatieafspraken en het scheiden 
van sociale woningen (DAEB)  en de niet-sociale 
woningen (niet DAEB). Tijdens een korte evaluatie 
hebben we vooral opgeschreven dat de communicatie 
moet verbeteren. Hierbij gaat het met name om het 
communiceren naar de bewonerscommissies over de 
resultaten en uitkomsten. Daarnaast was het tijdspad 
kort waarbinnen alle afspraken gepland moesten worden. 
Deze verbeterpunten nemen we mee voor het proces 
rondom de prestatieafspraken 2017.

De onderwerpen die voor 2017 op de agenda staan zijn:
• Reglement sloop, nieuwbouw, groot onderhoud 
• Evaluatie huurbeleid 
• Huurverhoging  
• Nieuw ondernemingsplan
• Bod op de woonvisie    
• Herijken milieubeleidsplan       
• Woonlastenonderzoek             
• Herijken van Prestatieafspraken

Evaluatie huurbeleid en huurverhoging

In februari is er een evaluatiebijeenkomst geweest over 
het huurbeleid en een start gemaakt met het 
adviestraject voor de huurverhoging. Hiervoor is een 
themagroep opgericht van huurders die advies geven 
op het voorstel van de Woningstichting. Hieronder treft 
u een overzicht van de adviezen en de reactie van de 
Woningstichting.

Effect huurbeleid

De themagroep is het eens met de maatregelen die 
genomen zijn om de slaagkansen voor de diverse 
doelgroepen te vergroten. In het advies vraagt u ons om 
meer publiciteit te geven aan opnieuw in de verhuur 
komende grote woningen voor gezinnen en opnieuw in 
de verhuur komende woningen voor ouderen. Zodat deze 
woningen ook terecht komen bij de juiste doelgroep. De 
Woningstichting onderzoekt welke mogelijkheden hier 
voor in kunnen worden gezet.

Van de agendacommissie:

In deze nieuwsbrief wil de Agendacommissie u laten 
weten wat er voor dit jaar op de participatie agenda 
staat. Ook willen wij u informeren wat de eerste resulta-
ten van 2017 van het meedenken van bewoners zijn.

Wij bekijken per onderwerp van de participatie-agenda 
hoe de inspraak van huurders het beste vormgegeven 
kan worden. Een manier die we vaak gebruiken is de 
organisatie van een themabijeenkomst, waarna 
geïnteresseerde huurders worden uitgenodigd om 
in een themagroep een advies uit te brengen. Hierbij 
nodigen we bewonercommissieleden uit om mee te 
denken, maar natuurlijk zijn ook andere 
geïnteresseerde huurders van harte welkom, zodat 
verschillende groepen huurders vertegenwoordigd 
worden. Wilt u ook meedenken over een onderwerp, 
laat het ons weten!

Meer oog voor reëele huurprijs

De themagroep, die bestaat uit geïnteresseerde huurders en 
bewonerscommissieleden die hun advies willen uitbrengen 
over de voorgestelde huurverhoging, vraagt de 
Woningstichting de huurverhoging voor huurders met een 
inkomen boven € 40.349,-  en een huurprijs die onder de 
streefhuur ligt te matigen. Daarnaast vragen zij de 
Woningstichting om meer differentiatie aan te brengen in de 
percentages waarbij rekening gehouden wordt met de huur 
die de diverse huishoudens- en inkomenstypes kunnen 
betalen. De Woningstichting heeft aangegeven dat ze voor 
het aanbrengen van de differentiatie niet alleen kijken naar 
de huurprijs van de woning, maar naar de totale woonlasten. 
Hiervoor start de Woningstichting dit jaar het 
woonlastenonderzoek. De Woningstichting herkent de 
zorg en zal daarom de voorgestelde percentages voor deze 
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Duur scheefwonen

De themagroep wil extra aandacht voor de passendheid 
van de huur van zittende huurders. Zij vinden bevriezing 
van de huur onvoldoende. Zoals de Woningstichting 
eerder aangegeven heeft, willen zij bij de passendheid 
niet alleen kijken naar de huurprijs van de woning, maar 
naar de totale woonlasten. De Woningstichting heeft 
meer aandacht voor het informeren van de huurders  
over de mogelijkheid om huurverlaging aan te vragen na 
inkomensdaling wanneer de huur inkomensafhankelijk 
verhoogd is. Ook brengt de Woningstichting huurders 
die hun contract éénzijdig opzeggen van deze 
mogelijkheid op de hoogte. De Woningstichting neemt 
het voorstel om huurverlaging toe te passen voor alle 
huurders die te duur wonen in relatie tot hun huur op dit 
moment niet over. De Woningstichting blijft hier graag 
over met de themagroep in gesprek op basis van de 
uitslag van het woonlastenonderzoek (zie verderop in de 
nieuwsbrief ).

Het resultaat is aangepast op basis van de door de 
themagroep gegeven adviezen. Hieronder treft u het 
resultaat aan in de tabel.

Bod op de woonvisie en prestatieafspraken

Nadat we vorig jaar voor het eerst samen met bewoners 
een bod op de woonvisie hebben gedaan en gezamenlijk 
prestatieafspraken hebben gemaakt, gaan we dat dit jaar 
opnieuw doen. Zowel bij de gemeente, de
Woningstichting als de huurders is deze werkvorm heel 
goed bevallen. De actieve groep bewoners van het
afgelopen jaar heeft aangegeven zich ook dit jaar te
willen inspannen voor de thema’s. Zij worden bij dit
proces ondersteund door Marnix Groenland van
Companen.

Maximaal toegestane huur-
verhoging

Inkomen
huidige huur 
< € 592,55 (1-2 p)**
< € 635,05 (mp)**

Inkomen
huidige huur 
< € 592,55 (1-2 p)**
< € 635,05 (mp)**

Inkomen
huidige huur 
> € 592,55 (1-2 p)**
> € 635,05 (mp)**

Kwaliteit 
Huidige huur/streefhuur 
tot 100 %

Kwaliteit 
Huidige huur/streef-
huur boven 100 %

Minima 2,8 % (inflatie* + 2,5 %) 0 % 0 % 0 %

Lager dan 
€ 40.349

2,8 % (inflatie* + 2,5 %) 0,3 % (was 2.1 %)***** 0 % 0 %

Boven 
€ 40.349

4,3 % (inflatie* + 4 %) 3,8 % *** (was 4,3 % 
***)

0,3 % *** 0,3 % ***

Boven 
€ 40.349 
uitzonderings-
groep****

2,8 % (inflatie* + 2,5 %) 2,1 % *** (was 2,8 % 
***)

0,3 % *** 0,3 % ***

*Inflatiecijfer 2016 is 0,3%
**(1-2p) is 1-2 persoonshuishouden, (mp) is meerpersoonshuishouden
*** Sociale verhuur wordt afgetopt op € 710,68
**** Eén of meerdere personen van huishouden hebben AOW en gezinnen met 4 of meer personen 
***** Huur wordt afgetopt op streefhuur
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Woonlastenonderzoek

Bij een woonlastenonderzoek wordt bekeken wat de huur, 
energie, servicekosten, water en gemeentelijke lasten zijn 
van onze huurders. Huurders hebben geadviseerd om dit 
te onderzoeken. Wij gaan zo’n  woonlastenonderzoek in 
de tweede helft van 2017  uitvoeren. Met de 
uitkomsten van het onderzoek willen we meer kunnen 
sturen op woonlasten voor onze huurders, zodat we de 
huren betaalbaar kunnen houden voor hen.

Nieuw ondernemingsplan

In de afgelopen periode hebben we een nieuwe koers, 
missie en bijbehorend ondernemingsplan gemaakt.  
Afgelopen 1 juni hebben we in het kader daarvan een 
‘kantoorreis’ gehouden. Klanten van de Woningstichting 
kregen een kijkje in de keuken van de Woningstichting en   
in de nieuwe missie, koers en ondernemingsplan door 
middel van een route door het gebouw heen. De reis is 
goed bezocht door onder andere een aantal 
bewonerscommissieleden. Bedankt voor uw komst en 
leuk dat u er was!

Indeling buurten

De laatste tijd zijn de woonconsulenten regelmatig van 
buurt gewisseld. Dit heeft onder andere te maken met het 
overlijden van buurtbeheerder Axel Holdijk, zijn 
opvolging door Jan Willem Biere die hiermee 
buurtbeheerder is geworden (en geen woonconsulent 
meer). Het is niet ondenkbaar dat er nog dit jaar opnieuw 
een nieuwe verdeling zal komen, maar voor nu geldt de 
volgende indeling:
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Woonconsulenten
Ellen Lamers: el@dewoningstichting.nl
• Boven- en benedenbuurt
• Noord-West en de Weides en de Stegen
• Kortenoord

Ingrid Rozeboom: ir@dewoningstichting.nl
• Tarthorst
• Centrum

Ilse Schrijver: is@dewoningstichting.nl
• Bloemenbuurt
• Pomona

Angela van Toorn: at@dewoningstichting.nl
• De Buurt

Jacqueline Annema: ja@dewoningstichting.nl
• Nude

Buurtbeheerders
Toon Brugman: tb@dewoningstichting.nl
• Nude
• Van Uvenweg en Margrietplantsoen

Jan Willem Biere: jwb@dewoningstichting.nl
• Pomona en Asterstraat
• De Brakel
• Torckdael
• Van der Meer


