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Jaargang 20 nummer 3 december 2015.  

Deze nieuwsbrief beginnen wij met een column van een van onze  

bestuursleden.  

Verleden, heden en toekomst  

“Ouder worden in Schagen”, aldus een document van de Wooncorporatie uit 

juni 1995.  

“De ‘ideale’ woning voor iedereen – jong of oud, blind of rolstoelgehandicapt – 

is de levensloopbestendige woning. Dit is een woning die de bewoner de 

mogelijkheid biedt om er, ook als men gehandicapt raakt, te kunnen blijven 

wonen en die voor verschillende levensfasen geschikt is”. In Schagen zijn deze 

woningen dan nog niet aanwezig.   

In 2000 worden de eerste tekenen van de vergrijzing zichtbaar.  

In juni 2007 ziet de prestatieovereenkomst 2007 t/m 2010 van de Gemeente 

Schagen en Wooncompagnie het licht. Een 25 pagina’s tellend geschrift, 

inhoudend een doorwrocht stukje werk met veel aandacht voor wonen en zorg, 

leefbaarheid en woonkwaliteit.   

Resultaat: pappen en nathouden.  

In oktober 2009 verschijnen twee rapportages van de “Woonadviesgroep 

Schagen” (WAG) en “Wonen plus Welzijn” (WPW) met als onderwerp: “Waar 

kan ik wonen als ik ouder word?”. Een rapportage waarin onder senioren 

onderzoek wordt gedaan naar woonwensen voor nu en in de toekomst. In de 

loop van de jaren wordt verwachtingsvol uitgekeken naar een positieve 

oplossing van zowel Wooncompagnie als de Gemeente. Niets is minder waar.  

De “mitsen en maaren” zijn legio.   
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Echter: rekken en erbij blijven.  

Uiteindelijk begint de WAG  in 2012 een lobby bij de Gemeenteraad tot het op 

korte termijn bouwen van (terras)appartementen. Buiten de vergrijzing is 

“scheefwonen” mede een argument. Gelijkvloerse woningen zullen voorzien in 

een behoefte en vrijkomende eengezinswoningen kunnen worden aangeboden 

aan starters. Simpel, toch?  

   

En jawel, op 12 september meldt het Noord-Hollands Dagblad: Wethouder 

Bouwes positief over plan van o.a. Pedro van Zutphen voor 

seniorenappartementen in Schagen. Er is toekomst voor terraswoningen. Het 

zit in de lift.  

Na 1 januari 2013 is nog niet duidelijk welke lift. Wethouder Bouwes blijkt de lift 

te hebben genomen naar Financiën en wethouder Beemsterboer een andere lift 

naar Grondgebiedszaken (GGZ). Met andere woorden, stuivertje wisselen, tijd 

nodig om ín te lezen, kort en goed, letterlijk en figuurlijk:  

’t zal mijn tijd wel duren.  

Na “Waar kan ik wonen als ik ouder wordt” (2009) organiseert in 2015  Wonen 

plus Welzijn een reeks bijeenkomsten over “Wonen als je ouder word!” onder 

de bezielende leiding van voormalig burgemeester Westerink en, alweer,  

voormalig wethouder Bouwes.  

Dit resulteert in een Matchmarkt voor wooninitiatieven in september j.l. in 

Dirkshorn teneinde belangstellenden te informeren en inspireren. Het 

terrasappartementen voorstel, opnieuw gelanceerd door Pedro van Zutphen, 

vindt een warm onthaal. Half september overleg met wethouder Jelle 

Beemsterboer, maar in eerste instantie binnen zes weken geen antwoord. Een 

aanvraag voor een consult wordt door de casemanager Bouwzaken niet 

gehonoreerd en half november volgt wederom een afwijzing.  

Wie dan leeft, die dan zorgt.  

2035  

Het einde van het einde van het woningtekort lijkt in zicht te komen; vanwege 

de verrassend snel toegenomen vergrijzing (?) zijn de verpleeghuizen weer in 

ere hersteld mede gezien in het licht van een chronisch tekort aan grijze 

mantelzorgers. De participatie samenleving van 2015 is alweer geruime tijd 

terug historie geworden.  

  Piet Verschoor   Comm.&PR DOS  
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Welke rechten hebben huurdersorganisaties?  

  

De rechten en plichten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies zijn 

vastgelegd in de ‘Wet op het Overleg Huurders Verhuurders’ (kortweg 

Overlegwet of WOHV), die bestaat sinds 1 december 1998.   

In de Woningwet 2015 staan een aantal nieuwe rechten, die uitsluitend gelden 

voor huurdersorganisaties in de corporatiesector.  

  

Overlegwet  
Volgens de Overlegwet hebben huurdersorganisaties (en bewonerscommissies) 

rechten en bevoegdheden bij tal van onderwerpen  

  

# recht op informatie  

# recht op het uitbrengen van (schriftelijk) advies  

# instemmingsrecht  

Welk recht in welke situatie geldt af van het onderwerp. Alleen bij het 

servicekostenbeleid heeft een huurdersorganisatie instemmingsrecht. Daarnaast 

hebben huurdersorganisaties ook recht op (financiële) ondersteuning om hun werk te 

kunnen doen.  

  

Naast rechten zijn er volgens de Overlegwet ook een aantal plichten.  

  

Een huurdersorganisatie moet een rechtspersoon zijn (vereniging of stichting) Het 

bestuur van een huurdersorganisatie moet worden gekozen of aangewezen door de 

achterban  

De organisatie moet representatief zijn. Dit betekent dat ze moet kunnen aantonen 

namens de huurders te spreken. De organisatie betrekt de huurders bij haar 

standpuntbepaling, ze schrijft minstens eenmaal per jaar een vergadering uit voor de 

huurders en ze geeft alle huurders in woningen die ze vertegenwoordigt, de kans om 

zich bij haar aan te sluiten.   

Aan een bewonerscommissie worden minder eisen gesteld. Ze hoeft geen 

rechtspersoon te zijn en geen gekozen bestuur te hebben, maar moet wel aan de 

andere drie eisen voldoen.  
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Woningwet 2015  

Huurdersorganisaties in de corporatiesector hebben op grond van de Woningwet 

2015 een aantal extra bevoegdheden.  

  

Wij mogen hun ‘zienswijze’ geven bij verkoop van huurwoningen  

Wij kunnen een ‘bindende’ voordracht doen voor minstens een derde van de Raad 

van Toezicht van een corporatie  

Wij hebben instemmingsrecht bij fusies tussen corporaties  

Wij zijn sinds 1 juli 2015 volwaardig (overleg)partner bij het maken van lokale 

‘prestatieafspraken’ op het gebied van wonen. Gemeenten, woningcorporaties en 

huurdersorganisaties moeten die afspraken samen maken.  

  

In onze Algemene Ledenvergadering in 2016 zullen wij uitgebreid ingaan op deze 

wet.  

  

  

  

De nieuwe Woningwet is ingegaan. Door de nieuwe wet krijgen huurdersorganisaties 

meer te zeggen over het lokale woonbeleid.   

Huurdersorganisaties krijgen een plek als volwaardige partner bij het maken van 

prestatieafspraken met gemeenten en woningcorporaties.  

Dat geeft huurdersorganisaties veel meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op 

beslissingen die huurders raken, zoals het aanbod van betaalbare huurwoningen of 

energiebesparing.   

  

Huurdersorganisaties van corporaties krijgen ook instemmingsrecht bij fusies en 

verbindingen. De huurdersorganisatie heeft het recht om ten minste eenderde van het 

aantal commissarissen voor te dragen voor de Raad van Toezicht. Deze voordracht 

is bindend. Verder zijn de faciliteiten voor huurdersorganisaties verbeterd, zoals het 

kunnen inhuren van een externe deskundige en het recht op minimaal drie dagen 

scholing per jaar. Huurders krijgen door al deze wijzigingen een betere positie in het 

overleg met de corporatie over het beleid.   
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U heeft het misschien al in het Schager Weekblad gelezen, maar 

mocht dit niet zo zijn: wij zijn verhuisd naar Witte Paal 245m Ook 

hebben wij een nieuw telefoonnummer:752760.  

Ons e-mailadres is ongewijzigd: hbvdos@gmail.com  
  

 
  

m   
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Huurders belang bij WOZ-waarde woning  

  

   

Het woningwaarderingsstelsel (WWS), het puntenstelsel waarmee de maximale 

huurprijs van een huurwoning wordt berekend, is veranderd per 1 oktober 

2015. De WOZ-waarde van een woning gaat een groot deel uitmaken van het 

puntentotaal.   

Dat betekent dat u als huurder belanghebbende is geworden bij de WOZbeschikking. 

Door schommelingen in de maximale huurprijs kunnen sommige huurders die nu al 

(bijna) de maximale huurprijs betalen, vanaf 1 oktober huurverlaging aanvragen.   

  

De gemiddelde maximale huurprijs blijft gelijk, maar lokaal kan er veel schommelen. 

Als de maximaal toegestane huur van uw woning onder de prijs zakt die u als huurder 

nu betaald, kunt u huurverlaging aanvragen. WOZ-waarde opvragen   

Als u als huurder al bijna het maximale betaald, doet u er dus goed aan om de 

WOZwaarde van uw woning op te vragen. Dat kan door de WOZ-beschikking op te 

vragen bij de gemeentelijke belastingdienst. U kunt natuurlijk ook bij de verhuurder 

naar de WOZ-waarde vragen. In sommige gevallen zet de verhuurder de WOZ-

waarde al op het jaarlijkse huurverhogingsvoorstel. U kunt de puntentelling invullen 

via de site van de huurcommissie om te kijken wat de maximale huur voor uw woning 

per 1 oktober is. Indien deze lager is dan de huidige kale huur komt een u in 

aanmerking voor huurverlaging. Vanaf volgend jaar moeten gemeenten de WOZ-

beschikking ook aan huurders sturen.   

    

  
 

 

 

http://www.huurders.info/huurprijzen-en-woonlasten/bereken-uw-huur/rekenprogramma-puntentelling-woning/
http://www.huurders.info/huurprijzen-en-woonlasten/bereken-uw-huur/rekenprogramma-puntentelling-woning/


 

  

7  

Hoe achterhaal ik de WOZ-waarde?  

Ik woon in een zelfstandige huurwoning die onder het puntenstelsel valt. Wat heb ik 

eraan om de WOZ-waarde van mijn woning te weten en hoe kom ik aan deze 

informatie?  

 Per 1 oktober 2015 is de 'maximaal toegestane huur' van uw woning mede 

afhankelijk gemaakt van de WOZ-waarde. De maximaal toegestane huur is de kale 

huurprijs die een verhuurder maximaal mag vragen. Duurder dan de maximaal 

toegestane huur mag een woning nooit zijn. Ligt uw huurprijs toch hoger? Dan kunt u 

naar de Huurcommissie om huurverlaging af te dwingen. Dat is niet alleen uw goed 

recht, het is ook een wettelijk recht.  

Om te kunnen bepalen of u recht heeft op huurverlaging zult u dus moeten weten wat 

de WOZ-waarde van uw woning is.  

Als u de WOZ-waarde weet kunt u de maximaal toegestane huur achterhalen. Als 

u de maximaal toegestane huur weet kunt u nagaan of u op dit moment méér 

betaalt.  

  

WOZ-waarde volgend jaar  

Huurders zijn in 2015 niet geïnformeerd over de WOZ-waarde van hun woning. In 

2016 verandert dat. Dan moeten huurders -net als huiseigenaren- in de eerste acht 

weken van het kalenderjaar een WOZ-beschikking krijgen. Wie de waarde die de 

gemeente heeft vastgesteld te hoog vindt kan dan ook bezwaar maken tegen die 

waarde.  

  

WOZ-waarde dit jaar  

Maar wat als u in 2015 de WOZ-waarde wilt weten. Bijvoorbeeld omdat u denkt dat 

u per oktober 2015 recht krijgt op huurverlaging? Dan kunt u: uw gemeente 

verzoeken om een WOZ-beschikking over 2015 uw verhuurder vragen naar de 

WOZ-waarde van uw woning in 2015  

U kunt de WOZ-waarde niet op internet opzoeken. Hoewel de overheid plannen had 

voor een openbaar toegankelijke website met WOZ-waarden van alle woningen in 

Nederland, is die website nog steeds niet klaar.  

  

Maximale huurprijs controleren  

Als u de WOZ-waarde weet kunt u op de website van de Huurcommissie nagaan wat 

per 1 oktober 2015 de maximaal toegestane huur is. Ligt de huurprijs die u nu betaalt 

hoger? Dan heeft u recht op huurverlaging.  

  

Voor welke huurders belangrijk?  

Alle huurders hebben er belang bij om de WOZ-waarde te weten en hun puntentelling 

te controleren, maar dit is extra belangrijk voor huurders die:  

wonen in een gemeente waar de WOZ-waarden laag liggen, en nu al een hoge huur 
betalen. Daarmee bedoelen we dat de huidige huurprijs al dicht in de buurt ligt van 
de maximaal toegestane huur volgens de puntentelling die nog geen rekening hield 
met WOZ-waarden. 
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Als u in een gemeente woont waar de WOZ-waarden laag liggen én u op dit moment 

een hoge huur betaald hebt u mogelijk recht op huurverlaging. Om dat recht te 

verzilveren moet u zelf in actie komen.  

 

 

Zoals ieder jaar willen wij u weer informeren en waarschuwen voor de donkere 

dagen. 

 
 Hang als herinnering de bijgevoegde deurhanger op uw 

deurklink 

.  

 

Wist u dat……..  

Wanneer u in aanmerking komt voor een huurwoning u voor de definitieve 

toewijzing een inkomensverklaring 2014 (IBRI*) van de belastingdienst van 

uzelf /uw partner nodig heeft?  

Vraag daarom als u reageert op een woning bij de belastingdienst, 

telefoonnummer 0800 – 0543 een inkomensverklaring (IBRI) op.  

Deze heeft u nodig tijdens het intakegesprek, als u deze NIET kunt overleggen 

wordt de woning door Wooncompagnie afgewezen.  

Is deze 0 (onbekend) dan dient u als woningzoekende de aanvullende gegevens 

te overleggen, V = Voorlopig vastgesteld door de belastingdienst of D = 

Definitief inkomen.  

*Inkomensverklaring BasisRegistratie Inkomen  
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Wanneer kunt u de Huurcommissie inschakelen?  

U denkt dat uw huurprijs te hoog is  

Is uw huurcontract korter dan zes maanden geleden ingegaan? Dan kunt u de  

Huurcommissie vragen na te gaan of de afgesproken huurprijs terecht is. Huurt u uw 

woning langer dan zes maanden? Dan kunt u uw verhuurder voorstellen de huur te 

verlagen. U kunt hiervoor de modelbrief (voorstel tot huurverlaging) van de  

Huurcommissie gebruiken. Wordt u het over de huurprijs met uw verhuurder niet 

eens? Dan kunt u de Huurcommissie vragen na te gaan of de voorgestelde  

huurverlaging terecht is. Heeft u een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad en 

daalt vervolgens uw inkomen tot onder de inkomensgrens? Ook dan kunt u de  

verhuurder voorstellen de huur te verlagen. Wilt u weten of de huurprijs bij uw woning 

past? Doe de Huurprijscheck op www.huurcommissie.nl  

  

U betaalt een all-inprijs voor uw huurwoning Bij een all-in 

prijs zijn de kale huurprijs, de servicekosten en kosten voor nutsvoorzieningen niet 

gescheiden. U kunt daarom niet nagaan of u te veel huur betaalt. Als u er samen 

niet uitkomt, kunt u uw verhuurder een voorstel tot splitsing van de all-in prijs 

doen. Gaat uw verhuurder niet akkoord, dan kunt de  

Huurcommissie vragen na te gaan of de voorgestelde splitsing terecht is. Let op: 

nutsvoorzieningen zijn in dit verband de kosten voor gas, elektriciteit en water 

waarvoor u een eigen meter heeft.  

    

U bent het niet eens met de (inkomensafhankelijke) huurverhoging  Meld 

dit schriftelijk bij uw verhuurder. U kunt hiervoor de modelbrief (bezwaarschrift) van 

de Huurcommissie gebruiken. Wordt u het samen niet eens, dan kan de verhuurder 

de Huurcommissie inschakelen. Vindt u de extra (inkomensafhankelijke) 

huurverhoging onterecht? Ook dan kunt u bij uw verhuurder bezwaar maken tegen 

de voorgestelde huurverhoging.  

  

U vindt dat uw woning ernstig achterstallig onderhoud heeft  Meld het 

onderhoudsprobleem schriftelijk bij uw verhuurder. U kunt hiervoor de modelbrief 

(gebrekenbrief) van de Huurcommissie gebruiken. Gaat het om een ernstig 

onderhoudsgebrek en verhelpt uw verhuurder het probleem niet of onvoldoende? 

Dan kunt u de Huurcommissie vragen de huur tijdelijk te verlagen. Wilt u weten 

wanneer de Huurcommissie een onderhoudsgebrek ernstig vindt? Kijk in het 

Gebrekenboek op www.huurcommissie.nl  

  

U bent het niet eens met de huurverhoging na woningverbetering Uw 

verhuurder heeft een hogere huur voorgesteld omdat hij verbeteringen in de woning 

heeft aangebracht. U vindt de nieuwe huurprijs echter te hoog. Dan kunt u de 

Huurcommissie vragen na te gaan of de huurverhoging terecht is.  

  

U bent het niet eens met de jaarafrekening van de servicekosten en kosten van 

nutsvoorzieningen  

Bespreek het probleem eerst met uw verhuurder. Komt u samen niet tot een 

oplossing, dan kunt u de Huurcommissie vragen de jaarafrekening vast te stellen. Let 

op: nutsvoorzieningen zijn in dit verband de kosten voor gas, elektriciteit en water 

waarvoor u een eigen meter heeft.   

http://www.huurcommissie.nl/
http://www.huurcommissie.nl/
http://www.huurcommissie.nl/
http://www.huurcommissie.nl/
http://www.huurcommissie.nl/
http://www.huurcommissie.nl/


 

  

10  

U bent het niet eens met de hoogte van het maandelijkse voorschot voor 

kosten van nutsvoorzieningen   

Bespreek het probleem eerst met uw verhuurder. Komt u samen niet tot een 

oplossing, dan kunt u de Huurcommissie vragen de hoogte van het maandelijkse 

voorschot te verlagen. Let op: nutsvoorzieningen zijn in dit verband de kosten voor 

gas, elektriciteit en water waarvoor u een eigen meter heeft.  

  
Als u een verzoek indient bij de Huurcommissie, betaalt u vooraf een voorschot op de procedurekosten 

(leges) Een huurder betaalt € 25,00  
Geeft de Huurcommissie u gelijk, dan krijgt u het voorschot terug. Geeft de Huurcommissie u geen 

gelijk, dan krijgt u het voorschot niet terug. Krijgt u geen gelijk van de Huurcommissie en heeft u geen 

voorschot op de leges betaald (u was wederpartij), dan moet u achteraf kosten betalen. Een huurder 

betaalt dan € 25,00  

  

  

Wanneer kunt u niet bij de Huurcommissie terecht?  

  

De Huurcommissie doet geen uitspraak over woonboten, bedrijfsruimten of 

recreatiewoningen, en over woningen in de vrije sector (geliberaliseerd). Voor die 

gevallen kunt u bij de kantonrechter terecht. Ook voor sommige andere zaken bent u 

bij de Huurcommissie niet aan het juiste adres. U kunt daarvoor wel bij een andere 

instantie terecht. Dit geldt bijvoorbeeld voor burenoverlast (verhuurder of politie), 

huurtoeslag (www.toeslagen.nl), vragen over het huurcontract (o.a. juridischloket.nl, 

www.woonbond.nl, www.aedes.nl, www.vastgoedbelang.nl), bedrijfsruimten 

(www.kvk.nl, www.advocatenorde.nl) en rechtsbijstand (www.juridischloket.nl, 

www.rechtwijzer.nl). Voor vragen over het huurprijsbeleid of de huurprijswetgeving, 

zie: www.rijksoverheid.nl/huurwoning.  

  

Bron:www:huurcommissie.nl  

  
  

Op de site van de huurcommissie vindt diverse formulieren die u online kunt invullen, liever 

een papieren exemplaar? Neem dan contact op via nieuwsbrief@ziggo.nl of via 

telefoonnummer 752760; als er niemand aanwezig is kunt u de voicemail inspreken en wij 

zullen er voor zorgen dat u een exemplaar ontvangt.  

  

Onderstaande formulieren zijn er beschikbaar:  
• Huurprijs bij een nieuw contract verzoekschrift huurders  

• Huurverhoging na woningverbetering verzoekschrift huurders  

• Huurverlaging op grond van inkomensdaling verzoekschrift huurders  

• Huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken verzoekschrift huurders  

• Huurverlaging op grond van puntentelling verzoekschrift huurders   

• Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen verzoekschrift huurders  

• Jaarlijkse huurverhoging verzoekschrift huurders  

• Splitsen all-in prijs verzoekschrift huurders  

• Voorschot nutsvoorzieningen verzoekschrift huurders.  

  

https://www.huurcommissie.nl/procedure/verzoekschriften/huurprijs-bij-een-nieuw-contract-verzoekschrift-huurders/
https://www.huurcommissie.nl/procedure/verzoekschriften/huurprijs-bij-een-nieuw-contract-verzoekschrift-huurders/
https://www.huurcommissie.nl/procedure/verzoekschriften/huurprijs-bij-een-nieuw-contract-verzoekschrift-huurders/
https://www.huurcommissie.nl/procedure/verzoekschriften/huurprijs-bij-een-nieuw-contract-verzoekschrift-huurders/
https://www.huurcommissie.nl/procedure/verzoekschriften/huurprijs-bij-een-nieuw-contract-verzoekschrift-huurders/
https://www.huurcommissie.nl/procedure/verzoekschriften/huurprijs-bij-een-nieuw-contract-verzoekschrift-huurders/
https://www.huurcommissie.nl/procedure/verzoekschriften/huurprijs-bij-een-nieuw-contract-verzoekschrift-huurders/
https://www.huurcommissie.nl/procedure/verzoekschriften/huurprijs-bij-een-nieuw-contract-verzoekschrift-huurders/
https://www.huurcommissie.nl/procedure/verzoekschriften/huurprijs-bij-een-nieuw-contract-verzoekschrift-huurders/
https://www.huurcommissie.nl/procedure/verzoekschriften/huurprijs-bij-een-nieuw-contract-verzoekschrift-huurders/
https://www.huurcommissie.nl/procedure/verzoekschriften/huurprijs-bij-een-nieuw-contract-verzoekschrift-huurders/
https://www.huurcommissie.nl/procedure/verzoekschriften/huurprijs-bij-een-nieuw-contract-verzoekschrift-huurders/
https://www.huurcommissie.nl/procedure/verzoekschriften/huurprijs-bij-een-nieuw-contract-verzoekschrift-huurders/
https://www.huurcommissie.nl/procedure/verzoekschriften/huurprijs-bij-een-nieuw-contract-verzoekschrift-huurders/
https://www.huurcommissie.nl/procedure/verzoekschriften/huurverhoging-na-woningverbetering-verzoekschrift-huurders/
https://www.huurcommissie.nl/procedure/verzoekschriften/huurverhoging-na-woningverbetering-verzoekschrift-huurders/
https://www.huurcommissie.nl/procedure/verzoekschriften/huurverhoging-na-woningverbetering-verzoekschrift-huurders/
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  Nieuwbouw Roosstraat / Magnusbuurt  

  
Na de renovatie van de 48 woningen in de Magnusbuurt is er na de sloop van 6 

woningen in de Roosstraat, plaats gemaakt voor een woongebouw met 16 

appartementen. Op 3 december is de afronding geweest van de herstructurering 

Magnusbuurt.  

De appartementen zijn ruim bemeten, geschikt voor minder mobiele mensen en 

daarmee toekomstbestendig. De appartementen zijn lift toegankelijk. Ook zijn de 

woningen voorzien van luxe, zoals vloerverwarming en een hangend toilet. Iedere 

woning heeft een eigen buitenruimte, op de studio na. Ook kan iedere bewoner 

gebruik maken van de binnentuin, die aangelegd is. Ook heeft iedere woning een 

individuele berging.  

De woningen hebben een ruime woon- en eetkamer met een centraal 

keukengedeelte. Door de centrale ligging, midden in het centrum, zijn deze 

appartementen erg aantrekkelijk.  

Op de website www.wooncompagnie.nl kunt u tekeningen en plattegronden van dit 

project bekijken. 

  

http://www.wooncompagnie.nl/
http://www.wooncompagnie.nl/
http://www.wooncompagnie.nl/
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Omdat wij veel vragen hebben gekregen over het Serviceabonnement van 

Wooncompagnie en het lidmaatschap van Wonen Plus Welzijn hier in het kort uitleg:  

  

   

1.  Serviceabonnement:  

Wooncompagnie heeft jarenlang het full service onderhoudsconcept 

aangeboden. Een zeer mooie service waarbij veel klein dagelijks onderhoud 

voor rekening van Wooncompagnie werd uitgevoerd. Volgens de wet (besluit 

kleine herstellingen) is dit klein dagelijks onderhoud iets waar de huurder zelf 

verantwoordelijk voor is. Per juni 2015 zullen wij deze (gratis) service niet 

meer weggeven. Wooncompagnie is nagenoeg de enige corporatie die dit nog 

op deze manier doet.  

   

Waarom voeren we het Serviceabonnement in?  

Onze huurders moeten klein dagelijks onderhoud zelf gaan uitvoeren. Er zijn 

handige huurders die dit gemakkelijk kunnen maar er zijn ook huurders die dit 

niet kunnen of er gewoon geen zin in hebben om het zelf te doen. Daarom 

bieden wij een Serviceabonnement aan.  

   

Wat kost het Serviceabonnement?  

Het Serviceabonnement gaat € 5,00 per maand kosten. Deze kosten zullen 

worden opgevoerd als apart servicekosten component en zal gelijktijdig met 

de maandelijkse huur worden geïncasseerd  

   

  

Limerick  

  

Een vrouw in de Magnusstraat  

Prachtig gerenoveerd, dat staat.  

Maar mist het gekwinkeleer der vogels, het groen.  

Planten, struiken, bomen moeten het doen.  

Ze hoopt dat het met de jaren komen gaat.  
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2.  Wonen Plus Welzijn: Kunt u wel wat hulp gebruiken?  

  (tekst gehaald van de site wonenpluswelzijn.nl)  

Wonen Plus Welzijn biedt ouderen, gehandicapten en chronisch zieken de 

mogelijkheid om zo lang mogelijk en op een prettige manier thuis te blijven 

wonen.  

Een thuisabonnement koste € 5,25 per maand, huurders van Wooncompagnie 

betalen € 3,25 per maand.  

Eventuele extra kosten (zoals materiaal-en benzinekosten) zijn voor rekening 

van de abonnee en dienen contant aan de vrijwilliger betaald te worden.  

  

Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met het Servicepunt 

Torenstraat 1A maandag t/m vrijdag van 10.00 uur – 15.00 uur 

telefoonnummer 291042.  

  

Wat kan het thuisabonnement voor u betekenen?  

* Hulp bij tuinonderhoud  

* Klusjes in en rond het huis   

* Vervoer   

* Boodschappenservice  

* Medicijnbezorging  

* Hulp bij persoonlijke administratie (ook belastingopgave invullen)  

* Computerondersteuning  

* Hulp bij instellen televisie (telefoon en ander apparatuur)  

* Informatief huisbezoek  

  

(alle diensten worden door vrijwilligers uitgevoerd)  

Verder is er voor abonnees korting voor bedrijven: was-en strijkservice, 

hovenier, timmerbedrijf, klussenbedrijf, dakbedekker, pedicure (aan huis), 

kapster (aan huis), thuisnaaister (aan huis).  

Bijzondere mogelijkheden:  

• Ondersteuning in een mantelzorgsituatie  

• Aanvraag diepvriesmaaltijden Ook kunt u terecht voor:   Informatie  

• Bemiddeling en  

• Verwijzing   
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Limerick  

  

Een jongere, wonend bij mam en pap, Was 

toe aan de volgende stap.  

Een woning voor zijn eigen.  

Maar hoe moeilijk om er één te krijgen.  

Blijven bij je ouders, het is geen grap!  

  

Wist u dat ……..     

De medewerkers van Wooncompagnie niet alleen in het voorjaar de tuinen na 

gaan, maar dat dit het gehele jaar tijdens inspecties/onderhoud of 

huisbezoek wordt gedaan? Als er dan een onverzorgde tuin opvalt, of 

naar aanleiding van klachten uit de buurt, u, als huurder, dan een brief 

van Wooncompagnie kunt verwachten. Als u dan nog 

geen/onvoldoende actie heeft ondernomen is er de mogelijkheid dat 

Wooncompagnie het onderhoud in uitzonderlijke situaties via de 

rechter afdwingt.   

Dit houdt dan in dat er een hovenier wordt ingeschakeld en de kosten voor uw 

rekening zijn. Hieronder nogmaals artikel 8 van de Algemene 

Huurvoorwaarden.   

Artikel 8 van Wooncompagnie van de algemene huurvoorwaarden welke gaat over tuin, 

erfafscheidingen, opstallen luidt: indien tot het gehuurde een tuin of een erf behoort, is huurder 

verplicht de tuin aan te leggen, te gebruiken, te onderhouden en te handhaven als sier-of 

moestuin en het erf en de tuin niet te bezigen voor opslag van zaken, van welke aard dan ook. 

De tuin gelegen vóór de woning mag alleen onderhouden worden als siertuin. Bomen en 

struiken dienen door huurder te worden onderhouden en tijdig te worden gesnoeid. 

Huurder zal de tot het gehuurde behorende tuin of erf minimaal onderhouden op een wijze 

als omschreven in de Algemene Maatregel van Bestuur (“Besluit kleine Herstellingen” 

genaamd) waarvan de tekst is gepubliceerd in de Staatscourant. De tekst van deze Algemene 

Maatregel van Bestuur stelt verhuurder aan huurder op diens verzoek bij het aangaan van de 

huurovereenkomst ter beschikking.   
De Algemene Voorwaarden kunt u halen op Laanplein 3.   
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Wat is er veranderd in het puntenstelsel voor zelfstandige woonruimte?  

 

Het puntenstelsel (officieel: woningwaarderingsstelsel) is op 1 oktober 2015 tamelijk 

ingrijpend veranderd. De belangrijkste wijziging is de invoering van de WOZ-waarde 

(de waarde van een woning zoals de gemeente die heeft vastgesteld) in de 

puntentelling.  

De WOZ-waarde telt voor ongeveer een kwart mee. Met de invoering van de 

WOZwaarde wil het kabinet de 'consumentenvoorkeur' beter tot uitdrukking laten 

komen in de woningwaardering. Voor regio's met hoge WOZ-waarden betekent dit 

dat de maximaal toegestane huur omhoog kan gaan.  Voor regio's met lage WOZ-

waarden daarentegen kan de maximaal toegestane huur dalen.   

De manier waarop de WOZ-waarde meetelt in de puntentelling is tamelijk 

omslachtig. De WOZ-waarde telt voor de helft mee op basis van de absolute waarde 

(het aantal euro's) en voor de andere helft op basis van de WOZ-waarde per m2. Dit 

leidt tot de volgende formule:  

1 punt voor elke € 7.900,- van de WOZ-waarde  

1 punt voor de WOZ-waarde gedeeld door de oppervlakte en vervolgens gedeeld 

door 120.  

Voorbeeld  

Een woning van 100 m2 met een WOZ-waarde van € 200.000,-  

€ 200.000/ € 7.900 = 25,31 punten  

€ 200.000/ 100/ € 120 = 16,66 punten  

Opgeteld kom dat neer op 41.97 punten. Afgerond op hele punten is het aantal 

punten voor de WOZ-waarde 42 punten.  

Wat is er verdwenen?  

De punten voor WOZ-waarde zijn in de plaats gekomen van punten voor de 

woonvorm, de woonomgeving, de aftrekpunten voor hinderlijke situaties en de 

'Donnerpunten' (de 15 of 25 extra punten die werden toegekend aan woningen in 

140 gemeenten met woning schaarste).  

Alleen zelfstandige woonruimte  

Er zijn drie verschillende ‘puntenstelsels’ voor huurprijzen van woonruimte. Eén voor 

zelfstandige woonruimte, één voor onzelfstandige woonruimte (kamers) en één voor 

woonwagens en standplaatsen. De wijziging per 1 oktober 2015 geldt alleen voor 

zelfstandige woonruimten. De puntentellingen voor onzelfstandige woonruimte en 

woonwagens/standplaatsen zijn niet gewijzigd.  
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limerick  

Een jonge inwoner uit Schagen  

Vroeg Wooncompagnie vol onbehagen 

Hoeveel jaren moet ik nog wachten, Ik 

zit al zes jaar te smachten.  

Ik wil een woning,  

Hoe lang moet ik nog wachten.  

   

   
  

  

  

limerick  

Schagen, schurkend aan de Westfriesedijk of 

er achter. Voor is ook nog mogelijk.  

Aan alle kanten land.  

Wie o wie helpt mij uit de brand, heeft 

aan, achter of voor gelijk!  

    

  

Het bestuur van de Huurdersvereniging wenst u 

allen veel woonplezier in 2016   
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Onderhoud of woningverbetering?  
 

Wat is precies het verschil tussen onderhoud en woningverbetering?  

  

Onder woningverbetering vallen maatregelen of voorzieningen die leiden tot meer 

woongenot. Woningverbetering kan renovatie van de woning zijn (waarbij het hele 

huis onder handen wordt genomen) of het aanbrengen van één of enkele 

geriefsverbeteringen.  

  

Renovatie is (wettelijk) ook sloop met vervangende nieuwbouw en gedeeltelijke 

vernieuwing door verandering of toevoeging. Geriefverbeteringen zijn bijvoorbeeld 

het aanbrengen van een dakkapel, het plaatsen van een luxe(re) keuken, het 

installeren van een ligbad of het aanbrengen van dubbelglas.  

  

Onderhoud is het repareren of vervangen van bestaande voorzieningen of het in 

goede conditie houden hiervan. Het vervangen van een verrotte vloer of vloerdelen 

zal bijvoorbeeld als onderhoud worden aangemerkt.  

  

De belangrijkste verschillen tussen onderhoud en woningverbetering zijn:  

Bij woningverbetering is sprake van iets extra’s ten opzichte van de oude situatie, 

waardoor het woongenot toeneemt; woningverbetering kan gepaard gaan met een 

huurverhoging, onderhoud niet; Deze -tussentijdse- huurverhoging na 

woningverbetering heeft niets te maken met de jaarlijkse huurverhoging (doorgaans 

per 1 juli). Ook als er sprake is (geweest) van huurverhoging vanwege 

woningverbetering, mag de jaarlijkse huurverhoging dus toch worden voorgesteld.  

  

Verhuiskostenvergoeding bij renovatie  

In geval van renovatie, samen met een noodzakelijke verhuizing, heeft een huurder  

(van een woningcorporatie of commerciële verhuurder) recht op een 

tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten. Vanaf 1 maart 2015 gaat het 

daarbij om een bedrag van (minimaal) 5.857 euro. Per 1 maart 2016 zal dat bedrag 

iets hoger liggen, want de verhuiskostenvergoeding wordt jaarlijks -per 1 maart- 

geïndexeerd.   
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Hoge huurquote is geen vrije keuze 

 
Verreweg de meeste huurders die een hoge huurquote hebben (boven 30 procent) 

ervaren dit niet als een vrijwillige keuze; 85 procent van hen geeft aan te moeten 

bezuinigen en de helft maakt zich zorgen over het kunnen betalen van de huur. Dit 

blijkt uit het onderzoek De achtergronden van hoge huurquotes – kiezen tussen prijs 

en kwaliteit? van onderzoeksbureau Companen, in opdracht van het ministerie van 

BZK.  

  

Huurquote 28 procent  

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een verdeling van huurquotes in vier 

‘kwartielen’. Huurquotes die in het vierde kwartiel vallen worden aangemerkt als 

hoog. Gemiddeld heeft deze groep, waarvan de helft alleen woont, een huurquote 

van 38 procent. Bij een netto-inkomen van € 1.200,- betekent dit dat na het betalen 

van de huur maandelijks nog € 744,- overblijft voor alle overige uitgaven.  

Ruim 80 procent van de 667 geënquêteerden met een hoge huurquote geeft aan ‘in 

de eigen beleving’ geen keuzemogelijkheden te hebben. Zij ervaren de huur als 

hoog ten opzichte van hun inkomen. Dat is andere koek dan minister Blok opdiende 

toen hij tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer op 15 oktober 2013 tegen SP- 

Kamerlid Paulus Jansen zei: ‘In een vrij land kunnen mensen ervoor kiezen om wat 

meer aan wonen uit te geven en wat minder aan iets anders, of juist weinig aan 

wonen en iets meer aan een hobby of misschien aan eten.’  

  

Bezuinigen  

Het overgrote gedeelte van de huurders met een hoge huurquote (85 procent) geeft 

aan dat zij bezuinigen. Vaak is dat op kleding (87 procent), uitgaan (72 procent), 

vakantie (71 procent) en abonnementen op kranten en tijdschriften (71 procent). 

Maar ook op de dagelijkse boodschappen (65 procent), lidmaatschappen van 

verenigingen (57 procent), elektriciteitsverbruik (56 procent) en gasverbruik (53 

procent) wordt door meer dan de helft van de huurders bezuinigd. Relatief weinig 

wordt bezuinigd op medische zorg (17 procent) en verzekeringen (16 procent). 

Ongeveer de helft van de huurders met een hoge huurquote maakt zich zorgen over 

het kunnen betalen van de huur. Ruim een kwart heeft meegemaakt dat ze de huur 

niet tijdig konden betalen. Een op vijf kampt naar eigen zeggen op dit moment met 

een huurachterstand.  

  
Bron:woonbond.nl  
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Afschaffen ouderentoeslag raakt spaarzame huurder  

 

Oudere huurders die ondanks een laag inkomen flink gespaard hebben, gaan 

volgend jaar merken dat de ouderentoeslag is afgeschaft. Door het verdwijnen van 

deze toeslag per 1 januari 2016 kan hun recht op huurtoeslag vervallen én gaan zij 

extra belasting betalen.  

Bent u ouder dan 65? Is uw inkomen lager dan €20.075, maar hebt u meer 

spaargeld dan € 21.330 (alleen) of € 42.660 (samen met partner)?  U kunt nu nog 

voorkomen dat u over 2016 uw recht op huurtoeslag verliest en/of dat u meer 

belasting moet betalen. Na 1 januari 2016 is er niets meer aan te doen.  

Onderzoek de gevolgen  

Oudere huurders met een (zeer) laag inkomen én redelijk wat spaargeld hebben nu 

nog recht op huurtoeslag. Per 1 januari 2016 is dat niet meer zo. Met de Rekenhulp 

Afschaffen Ouderentoeslag van de Belastingdienst kunt u nagaan of het verdwijnen 

van de ouderentoeslag gevolgen voor u heeft.  Dreigt u het recht op huurtoeslag te 

verliezen? U kunt nu nog iets doen om dit te voorkomen! Ook als blijkt dat u ‘alleen 

maar’ een paar honderd euro vermogensrendementsheffing zou moeten betalen kunt 

u actie ondernemen.  

  

Wat kunt u doen?  

  

Als u wilt voorkomen dat u het recht op huurtoeslag verliest moet u zorgen dat u op 1 

januari 2016 niet méér vermogen heeft dan € 21.437 euro (alleen) of € 42.660 

(samen met partner). In 2016 is dat tevens de grens voor het wel of niet moeten 

betalen van vermogensrendementsheffing. Enkele manieren om onder de  

‘heffingsvrije grens’ te raken:  

  

Grote uitgaven eerder doen dan u van plan was  

Is uw spaargeld bedoeld voor een grote aanschaf? Dan kan het een goed idee zijn 

om die aanschaf dit kalenderjaar nog te doen.  

  

Schenken aan (klein) kinderen  

Per kind mag u € 5.277 schenken zonder schenkbelasting te hoeven betalen, per 

kleinkind is dat € 2.111. Doe een schenking wel altijd in overleg met de ontvanger. 

Als de ontvanger (of de ouder van een minderjarige ontvanger) zelf toeslagen krijgt 

kán uw schenking ertoe leiden dat de Belastingdienst die toeslagen terugvordert.  

  

Schenken aan een goed doel  

Als u dit jaar nog schenkt aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zorgt 

dat voor een lager saldo op uw rekening per 1 januari 2016. Omdat giften aan goede 

doelen aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting zorgt dit er ook voor dat uw 

toetsingsinkomen over 2015 lager uitpakt. Dat kan weer tot gevolg hebben dat bij de 

definitieve berekening van uw toeslagen blijkt dat u recht heeft op extra toeslag over 

2015.  

(Bron: Woonbond 30-10-2015)  

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/rekenhulpen/rekenhulp_afschaffen_ouderentoeslag
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/rekenhulpen/rekenhulp_afschaffen_ouderentoeslag
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/rekenhulpen/rekenhulp_afschaffen_ouderentoeslag
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/rekenhulpen/rekenhulp_afschaffen_ouderentoeslag
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Van de Voorzitter.  

  

Als u dit stukje leest heeft u weer heel wat informatie tot u genomen uit deze 

Nieuwsbrief.  

  

In deze donkere dagen is er echter ook positief nieuws te melden.  

Half december zullen de Gemeente Schagen, Wooncompagnie en de  

Huurderskoepel, waarin DOS is vertegenwoordigd, de nieuwe Prestatieafspraken 

ondertekenen.  

Hierin worden onder meer ambities en afspraken vastgelegd omtrent de voorraad 

huurwoningen en de beschikbaarheid en betaalbaarheid ervan.  

In de onderhandelingen, die in een goede sfeer verliepen, hebben de betrokken 

partijen elkaar het nodige gegund. Volgend jaar meer hierover.  

  

Ik wens u, mede namens het hele bestuur, een mooi Kerstfeest en een gelukkig en 

voorspoedig Nieuwjaar.  

  

Nan Beers,  

  

                                                                 

  

  


