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Missie, Visie en Strategie
2017
Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf

1. Inleiding:
Om richting te geven aan haar werkzaamheden verwoordt de Stichting Huurdersvertegenwoordiging
Woonbedrijf (StHVW) jaarlijks haar Missie, Visie en Strategie in een beleidsplan.
Dit dient jaarlijks te gebeuren, omdat StHVW moet opereren in een veranderende wereld, waardoor
steeds opnieuw moet worden geëvalueerd en bijgestuurd.
De Missie, Visie en Strategie is geen star stuk, maar
een levend document, dat naar omstandigheden
zelfs in het lopende jaar kan worden bijgesteld.
De nieuwe Woningwet 2015, die vanaf juni 2015 tot
1 januari 2018 wordt uitgerold vraagt kennis,
professionaliteit, maar ook vooral flexabiliteit van de
huurdersorganisaties.
De Woningwet biedt StHVW de mogelijkheid om een
stevige rol te gaan spelen in de lokale
volkshuisvesting. Door deze wet wordt zij gezien als
volwaardig partner van Gemeenten en corporaties
bij het maken van prestatieafspraken op basis van een woonvisie.
Daarbij biedt de wijziging van de overlegwet meer mogelijkheden om verder te professionaliseren
door het aantrekken en inschakelen van externe deskundigheid en het gericht aanbieden van
scholing en vorming aan haar bestuursleden.
Dit geeft StHVW kansen, die zij met beide handen aan zal gaan pakken, maar ook bedreigingen.
De huurdersorganisatie, die niet op zijn qui-vive is, gaat achter de feiten aanlopen en zal uiteindelijk
afhaken.
Als StHVW hebben we ons voorgenomen, dit niet te laten gebeuren. Sterker nog: Daar waar het ons
mogelijk is zullen we datgene wat op ons afkomt proactief benaderen.
Dat zal niet makkelijk zijn, maar het is wel onze ambitie.
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2. Samenvatting:
Inleiding:
Om richting te geven aan haar werkzaamheden verwoordt de Stichting Huurdersvertegenwoordiging
Woonbedrijf (StHVW) jaarlijks haar Missie, Visie en Strategie in een beleidsplan.
De Missie, Visie en Strategie is geen star stuk, maar een levend document, dat naar omstandigheden
zelfs in het lopende jaar kan worden bijgesteld.
Missie:
De missie van StHVW is onveranderd het behartigen van de belangen van alle huidige en
toekomstige huurders van Woonbedrijf en hierbij sluit StHVW zich graag aan bij de inzet van
Woonbedrijf: Het voorzien in een betaalbare woning van goede kwaliteit in een wijk waar het prettig
wonen is. En hierbij wordt niemand uitgezonderd.
Visie:
Om stelling te kunnen nemen namens de Huurders van Woonbedrijf moet StHVW zich een mening
vormen over en stelling nemen in tal van onderwerpen. Zonder volledig te willen zijn betreft dit:
a) Betaalbaarheid;
Het totaal van de woonlasten moet betaalbaar zijn. Naast de huur betreft dit de
energiekosten, gemeentelijke en milieubelasting e.d.
b) Beschikbaarheid;
De ijzeren voorraad moet gehandhaafd blijven, zodat betaalbare woningen ook in de
toekomst beschikbaar blijven.
c) Kwaliteit;
Een woning van goede kwaliteit in een wijk waar het goed wonen is. Beschikbaarheid en
betaalbaarheid spelen hier in mee.
d) Duurzaamheid;
100% duurzaam betekent een onbetaalbare woning. Hierin moeten slimme keuzes gemaakt
worden.
e) Transparantie;
Dit houdt in dat Beleid en Afspraken helder, eenduidig, meetbaar en controleerbaar moeten
zijn.
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f)

Verhuurbeleid;
In haar Notitie Verhuurbeleid neemt StHVW stelling met betrekking tot onderwerpen als
Inschrijvingsbeleid, Toewijzingsbeleid, Passend Toewijzen, Doorstroming, Streefhuur,
Huurverschillen, Urgentie en Leefbaarheid.
g) Huurbeleid;
In haar onderhandelingen over de huurprijsaanpassing voor
2017 neemt StHVW de stelling in, dat gezien de geringe inflatie
en de gezonde financiële positie van Woonbedrijf er in 2017
geen huurprijsaanpassing doorgevoerd moet worden. Geen
huurverhoging dus.

h) Toewijzingsbeleid;
De toewijzing van vrijgekomen door Woonbedrijf moet een transparant proces zijn.
Dus eenduidig, meetbaar en controleerbaar
i) Urgentie;
In de stadsregio Eindhoven is de afspraak gemaakt dat maximaal 25% van de vrijkomende
woningen worden toegewezen aan urgentiegevallen. StHVW bewaakt dit voor u.
j) Financieel beleid;
StHVW heeft de kennis verworven om het financiële reilen en zeilen van Woonbedrijf te
kunnen beoordelen en stelt zich positief kritisch op met betrekking tot meerjarenraming.
Het kapitaal van Woonbedrijf hoort in stenen te zitten.
k) Beleid bij renovaties, sloop en groot-onderhoud;
Volgens de nieuwe Woningwet 2015 moet de corperatie een “Reglement Sloop, Renovatie
en Groot Onderhoud” hebben, waarin met name de sociale paragraaf is opgenomen, die de
rechten en verplichtingen van de huurder regelt m.b.t. de hoogte van de verhuis- en
herinrichtingskosten, organisatie, medezeggenschap en communicatie. StHVW ziet hierop
toe.
l) Streefhuurbeleid;
De streefhuur is de huur, die een corporatie nodig heeft om een woning te beheren en te
exploiteren. StHVW zet zich in om de huren betaalbaar te houden.
m) Prestatieafspraken;
Jaarlijks worden tussen de Gemeenten, Corporaties en Huurdersvertegenwoordigingen
afspraken gemaakt over bijdrage aan het Gemeentelijk beleid. De drie partijen
onderhandelen op basis van gelijkwaardigheid. Woonbedrijf heeft bezit in negen gemeenten,
hetgeen betekend, dat dit proces nogal wat tijdsbeslag vraagt van de Stichting.
n) DAEB/niet-DAEB;
De Woningwet 2015 bepaalt, dat de corporaties hun bezit scheiden in Diensten van
Algemeen Economisch Belang (DAEB), ofwel hun sociaal woningbezit, en in niet-DAEB, ofwel
hun commercieel bezit. StHVW adviseert hierin.
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o) Warmtewet;
De warmtewet is reeds per 1 januari 2015 van kracht geworden en bepaald dat degene die
de energie opwekt ook de kosten doorberekend. Minister Kamp heeft op 6 juli 2016 een
wetsvoorstel tot wijziging van de Warmtewet gepubliceerd.
p) Woningwaarderingsstelsel;
De Woningwet 2015 bepaald, dat de corporaties hun hele woningbezit opnieuw moeten
doorrekenen volgens het nieuwe woningwaarderingsstelsel. In het nieuwe stelsel worden
minder tot geen punten meer opgenomen voor wijk en woonomgeving en meer nadruk
gelegd op vierkante meters en WOZ-waarde van de woning.
q) Huursombenadering;
Vanaf 1 januari 2017 moeten de huren jaarlijks worden vastgesteld via de systematiek van de
Huursombenadering. De huursom van een corporatie is de optelsom van alle huren, die een
corporatie in een boekjaar int. Doorgaans wordt de maximale stijging van de huursom van
hogerhand vastgesteld en uitgedrukt in de huursom van het
voorgaande jaar + inflatie + een stijgingspercentage.
r) Huurdersparticipatie;
Het vinden en betrekken van haar achterban is de achilleshiel van
StHVW. Het schoeien van de participatie op een moderne leest, waarin
recht wordt gedaan aan het democratisch gehalte met betrekking tot
de huurders van Woonbedrijf is een opgave, die zij zich voor het
komende jaar stelt.
s) Nieuwe privacywetgeving.
Op 25 mei 2018 zal de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Wet
bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen. De AVG bevat in essentie dezelfde
uitgangspunten als de WBP, maar brengt een aantal aanscherpingen en nieuwe
(administratieve) plichten met zich mee voor alle organisaties die persoonsgegevens opslaan
en verwerken. In 2017 zal Woonbedrijf haar privacy beleid aan moeten passen op de AVG.
Ook dit is een aandachtspunt voor StHVW.
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Strategie:
Om haar missie en visie over het voetlicht te brengen, communiceert, overlegt en onderhandelt
StHVW met tal van belanghebbenden in de corporatiewereld.
Al doen sommige bestuursleden wel een poging om kennis te vergaren over alle onderwerpen, die
StHVW krijgt te behandelen, zal het duidelijk zijn dat dit schier onmogelijk is. Je kunt een generalist
zijn, die van alle onderwerpen wat weet, maar dat is onvoldoende op professioneel tegenspel te
bieden aan corporaties en Gemeenten, die een hoog gekwalificeerde organisatie achter zich hebben.
StHVW heeft er daarom voor gekozen binnen het bestuur op onderwerpen expertise te ontwikkelen.
Voor de meer gecompliceerde onderwerpen zijn commissies opgericht.
Onderwerpen die minder complex zijn, maar wel gericht aandacht vragen heeft StHVW binnen het
bestuur “Eigenaars” aangewezen.
De Commissies en Eigenaars rapporteren hun werkzaamheden in de bestuursvergaderingen, die
momenteel in een cyclus van eens in de drie weken plaatsvinden.
Het Dagelijks Bestuur (DB) maakt de agenda voor de bestuursvergaderingen en bereid de
vergaderingen voor en bewaakt de voortgang van de lopende zaken. Het DB vergadert alle weken dat
er geen bestuursvergadering is.
Om een gelijkwaardige partner voor de Corporatie en de Gemeenten te zijn moet StHVW
professionaliseren. Dit doet zij door haar bestuursleden te scholen en daar waar deze scholing niet
voldoende is, bij derden kennis in te kopen.
Essentieel in het proces van belangenbehartiging namens de Huurders van Woonbedrijf is de mening
van deze huurders. Het contact met de achterban is al sinds de instelling van de Stichting
Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf de achilleshiel van de organisatie. Hoewel de
bestuursleden van StHVW allemaal huurders zijn van Woonbedrijf en menen de mening van de
huurders van Woonbedrijf te kennen en over tafel te kunnen brengen is dit maatschappelijk gezien
niet voldoende. Als alle organisaties zoeken we naar de bevestiging dat onze inspanningen worden
gedragen door onze achterban.

Daarom heeft StHVW de Huurdersparticipatie
benoemd tot haar voornaamste speerpunt voor 2017.
StHVW heeft zich een jaar de tijd gegeven om de huurdersparticipatie zodanig in te richten, dat het
democratisch gehalte voor de huurders van Woonbedrijf is gewaarborgd. Hiervoor heeft zij een Plan
van Aanpak en een Beleisnotitie Huurdersparticipatie geschreven, dat zij voor 1 september 2017 zal
uitrollen en door de Woonbond op haar meritus zal laten beoordelen. Het Plan van Aanpak en de
Beleidsnotitie staan op de website van de Huurders van Woonbedrijf.
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3. Missie
De missie van StHVW is onveranderd:
“Het behartigen van de belangen van alle huidige en toekomstige huurders van Woonbedrijf.”
StHVW beperkt zich willens en wetens niet tot de huidige huurders van Woonbedrijf, maar zet zich
ook in voor de toekomstige huurders door mee te praten over het verhuurbeleid en
toewijzingsbeleid van Woonbedrijf.
Hierin onderschrijft StHVW de inzet van Woonbedrijf:
“Het voorzien in een betaalbare woning van goede kwaliteit in een wijk waar het prettig wonen is.
En hierbij wordt niemand uitgezonderd.”

De kracht van StHVW ligt in haar achterban: de huurders van Woonbedrijf.
Om haar missie tot een goed einde te kunnen brengen zal StHVW ernaar streven de huurders van
Woonbedrijf zoveel mogelijk te laten participeren bij haar werkzaamheden.
Ons motto is daarom ook onverkort:

“DOOR EN VOOR HUURDERS”
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4. Visie
Om adequaat te kunnen inspelen op de zaken, die binnen de wereld van de sociale woningbouw
spelen, moet StHVW zich een mening vormen over tal van onderwerpen. Een doordachte mening,
die StHVW kan inzetten bij haar gesprekken met Woonbedrijf, de Gemeenten, andere corporaties en
huurdersvertegenwoordigingen en de overige belanghebbenden.
Sommige onderwerpen lopen van jaar tot jaar als een rode draad door de bemoeienissen van
StHVW, zoals:
a) Betaalbaarheid;
b) Beschikbaarheid;
c) Kwaliteit;
d) Duurzaamheid;
e) Transparantie;
Anderen onderwerpen betreffen het beleid van Woonbedrijf, zoals:
f) Verhuurbeleid;
g) Huurbeleid;
h) Toewijzingsbeleid;
i) Urgentie;
j) Financieel beleid;
k) Beleid bij renovaties, sloop en groot-onderhoud;
l) Streefhuurbeleid;
m) Prestatieafspraken;
weer anderen onderwerpen zijn pop-ups, die (eenmalig) om aandacht vragen en zijn
daarna een gegeven, zoals:
n) DAEB/niet-DAEB;
o) Warmtewet;
p) Woningwaarderingsstelsel;
q) Huursombenadering;
r) Huurdersparticipatie;
s) Nieuwe privacywetgeving.
Over al deze punten valt heel veel te vertellen en bij al deze punten zijn veel nuances aan te brengen.
Daar wil StHVW deze notitie niet mee belasten, omdat deze dan onleesbaar zou worden.
Per onderwerp zullen we zo puntig mogelijk het standpunt van StHVW verwoorden.
Voor uitgebreide bespiegelingen verwijzen we graag naar onze Website www.hvwoonbedrijf.nl ,
onze facebookpagina en de advertorials, die met regelmaat verschijnen in de weekbladen.
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a. Betaalbaarheid.
Betaalbaarheid is een moeilijk in te kaderen begrip, omdat dit voor iedereen wat anders
betekend. De woonlasten zijn meer dan de huur alleen. Het energieverbruik en
gemeentelijke en milieubelastingen horen hierbij. Het percentage dat de woonlasten vormen
van het besteedbaar inkomen van de huurder wordt de woonquote genoemd. Naar de
mening van StHVW moet de woonquote voor
alle huurders van sociale woningen onder de
30% blijven. Helaas zit één op de drie huurders
van sociale woningen op of onder de
armoedegrens en heeft een woonquote van 40
tot 50% en soms zelfs hoger. StHVW streeft er
naar de jaarlijkse huuraanpassingen zo beperkt
mogelijk te houden, maar vindt inkomensbeleid
een taak van de politiek; dit hoort niet op het
bordje van de corporaties.
b. Beschikbaarheid.
Er moeten voldoende betaalbare huurwoningen voor huurders in de sociale sector
beschikbaar zijn en beschikbaar blijven.
In de sociale woningbouw onderkent men volgende huurgrenzen:
- de kwaliteitskortingsgrens
€ 403,06
- de eerste aftoppingsgrens
€ 586,68
(een- en tweepersoons huishoudens)
- de tweede aftoppingsgrens € 628,76
(drie en meer-persoons huishoudens)
- de liberalisatiegrens
€ 710,68
Huurtoeslag wordt verleend t/m de tweede aftoppingsgrens. De sociale huurwoningen tot de
tweede aftoppingsgrens worden wel de “ijzeren voorraad” genoemd. Door sloop van
goedkope huurwoningen en nieuwbouw in de duurdere klasse is deze “ijzeren voorraad” de
laatste jaren sterk afgenomen. Gelukkig hebben de corporaties zich gerealiseerd, dat dit
ongewenst is en hebben hun beleid bijgesteld. Minder sloop en meer opwaardering van de
oudere woningen om zoveel mogelijk betaalbare woningen te handhaven. In de
prestatieafspraken 2016 met de Gemeente Eindhoven is afgesproken het aantal woningen
binnen de “ijzeren voorraad” voor vier jaar op hetzelfde niveau te houden.
StHVW zal Woonbedrijf aan deze afspraak houden.
Het streefhuurbeleid van de corporaties is hier het addertje onder het gras. (zie punt l)
c. Kwaliteit.
Een woning van goede kwaliteit in een wijk waar het prettig wonen is.
Kwaliteit en huurprijs zijn communicerende vaten. Hoge kwaliteit  hoge huur. Minder
kwaliteit  lagere huur. Om woningen in de lagere huurklasse daar te houden kan men niet
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onbeperkt in kwaliteit investeren. De gemiddelde kwaliteit van de woningen van
Woonbedrijf is goed. In volgorde van belangrijkheid hanteert StHVW: Betaalbaarheid,
beschikbaarheid en Kwaliteit. Kwaliteit moet betaalbaar zijn en mag de beschikbaarheid niet
verstoren.
d. Duurzaamheid.
Wat geldt voor Kwaliteit geldt voor StHVW ook voor Duurzaamheid.
- duurzaam energetisch;
- duurzaam materiaalgebruik;
- duurzaam veilig;
- duurzaam levensloopbestendig;
- enz.;
betekend onbetaalbare duurzaamheid.
Zolang de investeringen worden gedekt door rendement lijkt er geen probleem.
De woonquote mag ten gevolge van duurzaamheidsinvesteringen niet stijgen.
Dalen? Graag!
Bovenstaande wil niet zeggen dat StHVW niet openstaat voor slimme projecten als nul op de
meter, e.d. maar zij zal dit altijd afzetten haar opvattingen over betaalbaarheid en
beschikbaarheid. De volgorde van prioriteit blijft:
Betaalbaarheid, Beschikbaarheid, Kwaliteit/Duurzaamheid.
e. Transparantie.
Transparantie houdt in dat Beleid en Afspraken helder, eenduidig, meetbaar en
controleerbaar moeten zijn.
StHVW toetst het beleid van Woonbedrijf en de afspraken met Woonbedrijf op deze punten
en probeert Woonbedrijf daaraan te houden door meetpunten en evaluatiemomenten in te
bouwen. Dat vraagt gerede inspanning en tijd, omdat je de uitvoering en voortgang van
Beleid en Afspraken daarvoor moet monitoren. Dit is een van de redenen waarom StHVW in
2016 een managementassistent heeft geworven.
f.

Verhuurbeleid.
Voor het verhuurbeleid van Woonbedrijf te volgen en
monitoren heeft StHVW een Commissie Verhuurbeleid
in het leven geroepen.
Inmiddels heeft de commissie een “Notitie
Verhuurbeleid” geproduceerd, waarin onderwerpen
als Inschrijvingsbeleid, Toewijzingsbeleid, Passend
Toewijzen, Doorstroming, Streefhuur, Huurverschillen,
Urgentie en Leefbaarheid aan de orde komen.
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Het document geeft de standpunten van StHVW over deze onderwerpen weer en is bedoeld
om met Woonbedrijf in gesprek/discussie te komen.
Deze notitie is te vinden op de site van de Huurders van Woonbedrijf www.hvwoonbedrijf.nl

g. Huurbeleid 2017.
In het derde kwartaal van 2016 starten de
gesprekken met Woonbedrijf over de
huuraanpassing per 1 juli 2017.
Tussen de Woonbond (huurdersorganisaties) en
AEDES (corporaties) is een huurakkoord gesloten,
dat grotendeels is overgenomen door minister
Blok.
Vanaf 1 januari 2017 geldt de methodiek van
huursombenadering. De gemiddelde huur van de corporaties mag niet meer stijgen dan de
inflatie + 1%. Wel minder.
- een gemiddeld huursomstijging van max. 1%, dus differentie is mogelijk;
- In de stijging is de huurharmonisatie opgenomen.
Aanpassingen door minister Blok:
a.
Voor commerciële huur (niet-DAEB) geldt inflatie + 2,5%;
b.
Voor inkomens boven de € 38.950,-- is een inkomensafhankelijke stijging mogelijk
van inflatie + 4%.
Het huurakkoord beperkt de stijging van de totale jaarlijkse huursom tot de inflatie + 1%.
- Dit is inclusief de huurstijging voor de woningen, die geliberaliseerd worden;
- Dit is inclusief de huurstijging bij mutatie. (opwaardering naar streefhuur)
- De corporaties mogen lager gaan zitten;
- De inflatie wordt voorlopig ingeschat, omdat deze pas per 1 januari 2017 definitief
bekend is.
- Differentiatie op kwaliteit mogelijk met in achtneming van de maximale huursom.
Maximaal inflatie + 2,5%
- Differentiatie naar inkomen is mogelijk met in achtneming van de maximale
huursom.
Maximaal inflatie + 4%.
StHVW zal het bod van Woonbedrijf niet afwachten, maar proactief de onderhandelingen
ingaan. StHVW vindt dat:
- De inflatie over 2016 zo gering is, dat deze, gezien de gezonde financiële toestand
van Woonbedrijf, niet verrekend moet worden;
- De huurharmonisatie, die naar verwachting slechts 0,1 á 0,2% zal zijn, om dezelfde
reden niet verrekend moet worden;
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- Differentiatie op kwaliteit dit jaar niet aan de orde is;
- Dat differentiatie naar inkomen tot op heden nog niet is gehanteerd door
Woonbedrijf en dat dit zo dient te blijven;
- Dat het geliberaliseerde woningbestand een gelijke behandeling moet krijgen als
de sociale woningen.
Kortom StHVW wil per 1 juli 2017 geen aanpassing van de huur.
Voor meer details zie onze website www.hvwoonbedrijf.nl

h. Toewijzingsbeleid.
De toewijzing van vrijgekomen door Woonbedrijf moet een transparant proces zijn. Dus
eenduidig, meetbaar en controleerbaar. Woonbedrijf hanteert het principe “toewijzing op
basis van inschrijftijd”. Om de doorstroming
van zittende huurders van Woonbedrijf te
bevorderen, wil StHVW dat de huurders bij
het ingaan van hun huurcontract
automatisch zijn ingeschreven voor een
volgende woning. Ze bouwen dan dus
onmiddellijk inschrijvingstijd op voor de
volgende stap in hun wooncarrière.
Woonbedrijf wil dit niet. Eén van de
argumenten die Woonbedrijf hierbij hanteert is dat dit de “nieuwe huurder” van
Woonbedrijf minder kans zou geven. Dit is niet correct, want de “doorstromer” laat een
vrijkomende woning achter.
Voor meer details zie de “Notitie Verhuurbeleid” op onze website www.hvwoonbedrijf.nl

i.

Urgentie.
Volgens afspraken, die in het stedelijk gebied Eindhoven/Helmond zijn gemaakt en welke
ook vast zijn gelegd in de prestatieafspraken met diverse gemeenten, wordt maximaal één
op de vier (25%) vrijkomende woningen toegewezen aan de z.g. statushouders. Recent zijn
aan het rijtje statushouders zorgverleners en asielzoekers met een verblijfsvergunning
toegevoegd.
Minister Blok heeft bevestigd, dat de reguliere woningzoekende niet de dupe mag worden
van de druk op de woningmarkt door statushouders. Met andere woorden: die 25% is heilig.
Reeds nu wordt duidelijk, dat de corporaties binnen die 25% niet aan de vraag van de
Gemeenten kunnen voldoen. Met name de randgemeenten komen in de problemen, omdat
het bestand aan sociale woningen daar geringer is.
In principe vindt StHVW:
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De Gemeente moet statushouders huisvesten, De corporaties hebben hiervoor 25%
van de vrijkomende woningen beschikbaar. Het is in eerste instantie het probleem
van de Gemeenten en zij moeten de minister aan zijn belofte houden.
Dit neemt niet weg, dat de corporaties niet moeten meedenken in snelle, slimme
(tijdelijke) oplossingen. Dat wordt ook gedaan, maar wonder boven wonder lopen die
stuk op (regionale en landelijke) regelgeving.
j.

Financieel Beleid.
Om het financiële reilen en zeilen van Woonbedrijf te kunnen beoordelen krijgt/heeft StHVW
volgende documenten ter beschikking: - Corporatie in Perspectief Woonbedrijf (van AEDES);
- Koersplan 2015 – 2018;
- Meerjarenbegroting;
- Rapportage van de toezichthoudende Autoriteit;
- Rapport Waarborgfonds Sociale Woningbouw;
- Het kengetal investeringsruimte;
Om deze stukken te kunnen beoordelen en interpreteren moet StHVW kennis verwerven,
c.q. kennis bij derden moeten kopen.
Het is belangrijk om te weten aan welke knoppen men kan draaien en wat daarvan de
(financiële) gevolgen zijn. Denk aan een procentje minder of meer huurverhoging, e.d.
De basis opleiding hiervoor zal door de meerderheid van het bestuur worden gevolgd en de
specialisten binnen het bestuur, zullen daarna nog in detail moeten gaan.

k. Beleid bij Renovaties, Sloop en Groot-Onderhoud.
Volgens de nieuwe Woningwet 2015 moet de
corperatie een “Reglement Sloop, Renovatie en Groot
Onderhoud” hebben, waarin met name de sociale
paragraaf is opgenomen, die de rechten en
verplichtingen van de huurder regelt m.b.t. de hoogte
van de verhuis- en herinrichtingskosten, organisatie,
medezeggenschap en communicatie. Woonbedrijf
heeft een sociaal plan voor sloop, dat in 2016 is aan
de nieuwe Woningwet 2015 is aangepast.
Er komt een afzonderlijk sociaal plan voor Renovaties,
waarbij de huurder het pand moet verlaten. Voor
Renovaties in bewoonde staat en voor GrootOnderhoud hanteert Woonbedrijf een sociaal bestek.
StHVW vindt dat de huurder ten alle tijden de regie
over zijn woonsituatie moet behouden.
Uit recente ervaringen weet StHVW, dat dit met
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Renovaties in bewoonde staat en Groot- Onderhoud met een korte doorloop dit goed gaat,
maar met uitgebreide renovaties met een langere doorloop gaat het vaak mis. Het gaat fout
in communicatie, tijd en overlast. Woonbedrijf en de aannemer nemen de regie op de
woonsituatie van de huurder over. Het gevolg is frustratie, ontevredenheid en meerkosten
voor de huurder. Een goed sociaal plan of sociaal bestek moet dit verhelpen en het
vaststellen daarvan heeft dus prioriteit.

l.

Streefhuurbeleid.
De streefhuur is de huur, die een corporatie nodig heeft om een woning te beheren en te
exploiteren. Via het Woning Waardering Stelsel (WWS) kan de maximaal redelijke huur voor
een sociale woning worden bepaald.
Een corporatie heeft geen winstoogmerk en heeft deze maximale huur niet nodig om de
sociale woning in stand te houden. Een corporatie berekent de totale huursom die haar
woningbezit moet opbrengen om haar kosten voor onderhoud, exploitatie, renovatie,
onderhoud en (ver)nieuwbouw te bekostigen. Deze noodzakelijke totale huursom wordt
uitgedrukt in een percentage van het totaal van de uitkomsten van het WWS. Dit pecentage
op de WWS van de individuele woning bepaald de streefhuur.
In afwijking tot de meeste corporaties bepaald woonbedrijf het percentage niet ten opzichte
van de WWS, maar ten opzichte van de WOZ-waarde van de woning. Verder is de
systematiek hetzelfde.
De jaarlijkse inflatie loopt echter niet in de
pas met de stijging van de kosten in de
bouwsector. Hierdoor kan de werkelijke
huur, die wordt betaald af gaan wijken van
de streefhuur, waardoor huurverschillen
ontstaan, die voor gelijkwaardige woningen
tientallen euro’s kunnen bedragen.
Als een woning vrijkomt wordt hij opnieuw
verhuurd op basis van de streefhuur. De
extra huurinkomsten voor de corporatie wordt harmonisatie genoemd.
Omdat de kosten voor exploitatie en de daaraan gekoppelde streefhuur sneller stijgen dan
de inflatie kan een woning door bijvoorbeeld de kwaliteitsgrens, de 1e en 2e aftoppingsgrens
en eventueel de liberalisatiegrens gaan.
Om de “ijzeren voorraad” te beschermen (handhaven) vindt StHVW dat de streefhuur niet
ten opzichte van de WWS of WOZ moet worden bepaald maar ten opzichte van de
aftoppingsgrenzen.
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m. Prestatieafspraken.
Jaarlijks worden tussen de Gemeenten, Corporaties en Huurdersvertegenwoordigingen
afspraken gemaakt over bijdrage aan het Gemeentelijk beleid. De drie partijen
onderhandelen op basis van gelijkwaardigheid. De basis
voor de onderhandelingen zijn een actuele woonvisie
van de Gemeente. Slechts enkele Gemeenten
(Eindhoven, Veldhoven, Geldrop/Mierlo) hebben een
actuele woonvisie. De anderen doen momenteel
inspanningen om op korte termijn een woonvisie te
presenteren. Als Stakeholder probeert haar visie over
betaalbaarheid, beschikbaarheid,
Kwaliteit/Duurzaamheid en Transparantie in te
brengen.
Voor haar inzet met betrekking tot de
prestatieafspraken 2017 Eindhoven heeft StHVW haar inzet voor 2017 bepaald, welke is
besproken met en overgenomen door de Huurdersvertegenwoordigingen van de andere
Eindhovense corporaties, die in het Platform Eindhovense Klantenraden (PEK) met elkaar
afstemmen.
Omdat de mening van StHVW met betrekking tot betaalbaarheid, beschikbaarheid,
Kwaliteit/Duurzaamheid en Transparantie niet verandert bij het overschreiden van een
gemeentegrens, geldt deze inzet ook voor de andere Gemeenten waar Woonbedrijf
woningbezit heeft.
De prestatieafspraken vragen om een aanzienlijk tijdsbeslag en professionalisering van de
huurdersvertegenwoordiging. Van StHVW wordt verwacht op gelijkwaardige basis tegenspel
te geven aan de professionele organisaties van de Gemeente en de Corporaties.
Dit is een opgave, die niet gering is voor een organisatie van vrijwilligers.
Mede om deze reden heeft StHVW eind 2016 een managementassistent aangetrokken, die
het grootste deel van de secretariële werkzaamheden verricht en de monitoring van
afspraken en actiepunten verzorgd.

n. DAEB/niet-DAEB.
De Woningwet 2015 bepaalt, dat de corporaties hun bezit scheiden
in Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB), ofwel hun
sociaal woningbezit, en in niet-DAEB, ofwel hun commercieel bezit.
Geliberaliseerde woningen vallen onder niet -DAEB.
Eenmalig heeft de corporatie de kans haar bezit te scheiden. Nadat
de keuze gemaakt en vastgesteld is, is overheveling van woningbezit
naar DAEB of niet-DAEB aanzienlijk moeilijker.
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Gemeente en huurdersvertegenwoordiging hebben adviesrecht.
Het zal duidelijk zijn, dat StHVW het sociale woningbezit
van Woonbedrijf (DAEB) zo groot mogelijk wil houden.
Haar aandacht zal daarom met name uitgaan naar het
woningbezit van Woonbedrijf met streefhuren tussen de
tweede aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens; dus
tussen € 628,76 en € 710,68.
De gesprekken over DAEB/niet-DAEB zijn in het najaar
gestart en moeten zijn afgerond voor 1 januari 2017.
Het resultaat wordt van kracht op 1 januari 2018
Voor de voortgang en uitkomsten van de scheiding DAEB/niet-DAEB verwijzen wij naar onze
website www.hvwoonbedrijf.nl en onze facebookpagina.

o. Warmtewet.
De warmtewet is reeds per 1 januari 2015 van kracht geworden en bepaald dat degene die
de energie opwekt ook de kosten doorberekend. Als een corporaties de eigenaar is van de
wijkcentrale of centraal ketelhuis, dan is de corporatie naar de huurders toe de leverancier
en niet het energiebedrijf, dat het gas levert.
Dat dit onderwerp nog steeds op de agenda van StHVW staat, betekent dat de overgang niet
vlekkeloos verloopt.
In principe zijn dit onderhandelingen tussen de
bewonerscommissies (BC’s) van de complexen en
Woonbedrijf. In de warmtewet is bepaald, dat de
huurders door de overgang naar dit nieuwe
systeem niet geconfronteerd mogen worden met
hogere energielasten.
Minister Kamp heeft op 6 juli 2016 een
wetsvoorstel tot wijziging van de Warmtewet gepubliceerd. De voorgestelde wijzigingen
hebben voor woningcorporaties en huurders vooral gevolgen in relatie tot blokverwarming.
De Warmtewet beschermt huurders die zijn aangesloten op een collectieve
warmtevoorziening, zoals blokverwarming of een gezamenlijk ketelhuis. Uit de evaluatie van
de Warmtewet is gebleken dat dit knelpunten met zich meebrengt. Aedes, de koepel
organisaties voor woningbouwcorporaties, heeft bepleit dat corporaties moeten kunnen
kiezen om de bescherming te regelen in de Warmtewet of in het huurrecht. Minister Kamp
heeft deze keuzevrijheid meegenomen in zijn plannen:
Afhankelijk van het type contract met de huurder kan de Warmtewet of het huurrecht
gelden. StHVW blijft de vinger aan de pols houden.
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p. Woningwaarderingsstelsel (WWS)
De Woningwet 2015 bepaald, dat de corporaties hun hele woningbezit opnieuw moeten
doorrekenen volgens het nieuwe woningwaarderingsstelsel. In het nieuwe stelsel worden
minder tot geen punten meer opgenomen voor wijk en woonomgeving en meer nadruk
gelegd op vierkante meters en WOZ-waarde van de woning. Met het WWS -systeem wordt
de maximaal redelijke huur voor een huurwoning berekend.
Woonbedrijf hanteert het WWS (nog) niet om de (streef)huur van haar woningen te
berekenen, maar om een professionele gesprekspartner met Woonbedrijf te zijn, is het zaak
kennis te verwerven met betrekking tot het Woningwaarderingssysteem.

q. Huursombenadering.
Vanaf 1 januari 2017 moeten de huren jaarlijks worden vastgesteld via de systematiek van de
Huursombenadering. De huursom van een corporatie is de optelsom van alle huren, die een
corporatie in een boekjaar int. Doorgaans wordt de maximale stijging van de huursom van
hogerhand vastgesteld en uitgedrukt in de huursom van het voorgaande jaar + inflatie + een
stijgingspercentage. (Omdat bouwkosten vaak harder stijgen dan de inflatie.)
Bij de huursombenadering hoeft niet iedere woning dezelfde huurverhoging te krijgen.
Woningen die de woningcorporatie nu relatief goedkoop vindt kunnen een hogere
huurverhoging krijgen, dan woningen die nu al een goede prijs hebben. Dit heet
differentiatie op kwaliteit. Zo kan ook gedifferentieerd worden op het inkomen van de
huurder. De totale huursom mag echter niet hoger
worden dan het vastgestelde maximum. Voor 2017 is dit
huursom + inflatie + 1%.
Via de maximale huursomstijging probeert de overheid
de totale stijging van de huren van de corporatie (de
huursom) te reguleren. De corporatie mag niet meer
vragen; wel minder.
Om goed tegenspel te kunnen geven aan Woonbedrijf moet kennis over dit onderwerp
worden opgebouwd. (zie ook punt g)

r.

Huurdersparticipatie.
Het vinden en betrekken van haar achterban is de achilleshiel van StHVW. Het schoeien van
de participatie op een moderne leest, waarin recht wordt gedaan aan het democratisch
gehalte met betrekking tot de huurders van Woonbedrijf is een opgave, die zij zich voor het
komende jaar stelt.
Hiertoe is in de bestuursvergadering van 26 juli 2016 een plan van aanpak vastgesteld en in
augustus 2016 een beleidsnotitie.
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StHVW onderkent negen instrumenten, die het democratische gehalte van de
huurdersparticipatie moeten waarborgen:
1.
Het structureren van de contacten met BC’s en individuele huurders;
2.
Periodieke huurdersbijeenkomsten;
3.
Periodieke Advertorials in huis-aan-huisbladen;
4.
Een toegankelijke website, die voortdurend bij de tijd wordt gehouden;
5.
Een toegankelijke en actuele facebookpagina;
6.
Een telefonische antwoordservice tijdens kantooruren;
7.
Een digitaal huurderspanel;
8.
Een enquête.
9.
De huurdersconsulent
Voor 1 september 2017 zal StHVW invulling hebben
gegeven aan genoemd beleid en zal zij
dit ter evaluatie voor leggen aan een deskundige derde
partij.
De nadere uitwerking kunt u vinden op de website van StHVW www.hvwoonbedrijf.nl

s. Nieuwe Privacywetgeving.
De bescherming van persoonsgegevens is uitgewerkt in verschillende wetten.
De belangrijkste die we kennen is de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze bepaald de
mate waarin persoonsgegevens (door een Corporatie) mag worden verzameld en hoe een
corporatie met deze gegevens om moet gaan:
 Alleen gegevens, die relevant zijn voor het doel van de corporatie en voldoende upto-date zijn, mogen gebruikt worden;
 Gegevens mogen alleen verzameld worden voor het specifieke doel van de
corporatie;
 Gegevens mogen niet gebruikt worden voor een ander doel dan omschreven;
 Het verwerken en opslaan van persoonsgegevens moet voldoende beveiligd zijn;
 Het gebruik van persoonsgegevens moet transparant zijn;
 Huurders hebben het recht om te weten welke gegevens over hen worden verzameld
en het recht deze te corrigeren, aan te vullen of te laten verwijderen;
 Woonbedrijf is als de beheerder verantwoordelijk voor de naleving van de beginselen
van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Op 25 mei 2018 zal de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Wet
bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen. De AVG bevat in essentie dezelfde
uitgangspunten als de WBP, maar brengt een aantal aanscherpingen en nieuwe
(administratieve) plichten met zich mee voor alle organisaties die persoonsgegevens opslaan
en verwerken. In 2017 zal Woonbedrijf haar privacy beleid aan moeten passen op de AVG.
Ook dit is een aandachtspunt voor StHVW.
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5. Strategie.
Om haar missie en visie over het voetlicht te brengen, communiceert, overlegt en onderhandelt
StHVW met tal van belanghebbenden in de corporatiewereld, waarvan de voornaamsten zijn:
a) Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (Woonbedrijf);
een vergadercyclus van zes weken.
b) De tien gemeenten waar Woonbedrijf woningbezit heeft/krijgt;
Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Best, Geldrop/Mierlo, Nuenen, Bladel, Valkenswaard, Son
en Breugel en Waalre.
vergadercyclus afhankelijk van het onderwerp.
c) Platform Eindhovense Klantenraden (PEK);
vier maal per jaar.
d) Bestuurlijk Overleg Wonen van de Gemeente Eindhoven (BOW) bestaande uit de vier
corporaties, huurdervertegenwoordigingen en Gemeente Eindhoven;
10 maal per jaar.
e) De Wethouder met Wonen in de portefeuille;
vier maal per jaar.
f) Politiek (Landelijke politiek en Gemeenteraden)
ad hoc.
g) Woonbond (Landelijke organisatie voor Huurdersraden)
vier maal per jaar de Provinciale Vergadering (PV)
een aantal symposiums per jaar.
Al doen sommige bestuursleden wel een
poging om kennis te vergaren over alle
onderwerpen, die StHVW krijgt te
behandelen, zal het duidelijk zijn dat dit schier onmogelijk is. Je kunt een generalist zijn, die van alle
onderwerpen wat weet, maar dat is onvoldoende op professioneel tegenspel te bieden aan
corporaties en Gemeenten, die een hoog gekwalificeerde organisatie achter zich hebben. StHVW
heeft er daarom voor gekozen binnen het bestuur op onderwerpen expertise te ontwikkelen.
Voor de meer gecompliceerde onderwerpen zijn commissies opgericht. StHVW kent volgende
commissies:
a) Commissie Prestatieafspraken;
b) Commissie Huurdersparticipatie;
c) Commissie Huurbeleid;
d) Commissie Communicatie;
Onderwerpen die minder complex zijn, maar wel gericht aandacht vragen heeft StHVW binnen het
bestuur “Eigenaars” aangewezen. StHVW kent “Eigenaars” voor de volgende onderwerpen:
a) Financiële Zaken;
b) Renovatie en Groot-Onderhoud;
c) Sloop en Nieuwbouw;
d) Servicekosten;
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e) Contacten met de Woonbond;
f) Wonen en Zorg;
g) Woningwaarderingsstelsel;
h) Duurzaamheid;
De Commissies en Eigenaars rapporteren hun werkzaamheden in de bestuursvergaderingen, die
momenteel in een cyclus van eens in de drie weken plaatsvinden. Dit zijn ca. 15 vergaderingen op
jaarbasis.
Het Dagelijks Bestuur (DB) maakt de agenda voor de bestuursvergaderingen en bereid de
vergaderingen voor. Het DB vergadert alle weken dat er geen bestuursvergadering is. Dit zijn op
jaarbasis ca. 35 vergaderingen.
Alle besluiten worden in de bestuursvergaderingen genomen. Het DB, de eigenaren en de
Commissies zijn de uitvoeringsorganen van StHVW.
Om een gelijkwaardige partner voor de Corporatie en de Gemeenten te zijn moet StHVW
professionaliseren. Dit doet zij door haar bestuursleden te scholen en daar waar deze scholing niet
voldoende is, bij derden kennis in te kopen. Zowel structureel als ad hoc.
Structureel heeft StHVW adviseurs aangetrokken voor:
a) Communicatie, website, facebook en advertorial;
b) Volkshuisvestelijke zaken en contacten met Woonbedrijf;
c) Managementondersteuning en secretarieel werk;
De belangenbehartiging van de huurders van Woonbedrijf trekt een zware wissel op de
bestuursleden. Hier wordt maar al te duidelijk dat vrijwilligerswerk wel vrijwillig is, maar niet
vrijblijvend. Ook maakt het duidelijk hoe smal de basis van StHVW is.
Een handjevol vrijwilligers moet de vlag hoog houden.
Dit is geen klacht, maar een constatering. Als bestuur van StHVW gaan we er voor.
Essentieel in het proces van belangenbehartiging namens de Huurders van Woonbedrijf is de mening
van deze huurders. Het contact met de achterban is al sinds de instelling van de Stichting
Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf de achilleshiel van de organisatie. Hoewel de
bestuursleden van StHVW allemaal huurders zijn van Woonbedrijf en menen de mening van de
huurders van Woonbedrijf te kennen en over tafel te kunnen brengen is dit maatschappelijk gezien
niet voldoende. Als alle organisaties zoeken we naar de bevestiging dat onze inspanningen worden
gedragen door onze achterban.

Daarom heeft StHVW de Huurdersparticipatie
benoemd tot haar voornaamste speerpunt voor 2017.
StHVW heeft zich een jaar de tijd gegeven om de huurdersparticipatie zodanig in te richten, dat het
democratisch gehalte voor de huurders van Woonbedrijf is gewaarborgd. Hiervoor heeft zij een Plan
van Aanpak en een Beleisnotitie Huurdersparticipatie geschreven, dat zij voor 1 september 2017 zal
uitrollen en door de Woonbond op haar meritus zal laten beoordelen. Het Plan van Aanpak en de
Beleidsnotitie staan op de website van de Huurders van Woonbedrijf.
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6. Tenslotte
In deze notitie spreekt de ambitie en bevlogenheid, die de Stchting Huurdersvertegenwoordiging
heeft om de huurders van Woonbedrijf op een juiste en eerlijke manier te vertegenwoordigen. Deze
notitie geeft ook heel duidelijk aan, dat de basis waarop het bestuur opereert erg smal is en het
afbreukrisico groot.
StHVW is naarstig op zoek naar nog enkele huurders van Woonbedrijf, die de capaciteit hebben om
het bestuur te komen versterken. Als je meent een bijdrage te kunnen leveren, meldt je aan en we
nodigen je graag uit voor een oriënterend gesprek.
Via stukjes in de weekbladen en de social media zullen de huurders van Woonbedrijf vanaf 2017 met
regelmaat uitgenodigd worden om hun mening te geven over allerlei zaken, die hen aangaan.
Wij nodigen u van harte uit hierop te reageren via:
a) het digitale klantenpanel, dat in de maak is;
b) via een reactie op onze facebookpagina;
c) via een reactie op onze website;
d) of via een berichtje aan onze telefonische antwoordservice.

Uw mening doet er toe, want de mening van de
huurders van Woonbedrijf is de mening van
Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf.

Namens de Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf

…………………………..
Jack Zegveld
Voorzitter

Eindhoven, 18 oktober 2016

………………………….
Frans Koller
penningmeester

……..……………………..
Theo van den broek
Secretaris
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Bijlage 1:
Begrippenlijst
Woningwet 2015
De Woningwet is herzien en is vanaf 1 juli 2015 van kracht. De Woningwet 2015 stelt nieuwe
spelregels voor de sociale huursector. De wet is erop gericht dat woningcorporaties zich
concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar
kunnen wonen. De wet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële
risico’s en regelt een passende toewijzing van sociale huurwoningen aan de (primaire) doelgroep.
Huisvestingswet 2014
De Huisvestingswet 2014 vervangt de oude Huisvestingswet uit 1992 en is op 1 januari 2015 in
werking getreden. Deze wet biedt gemeenten instrumenten om te sturen in de verdeling van
woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad. Uitgangspunt van de wet is vrijheid
van vestiging. Regels voor woonruimteverdeling kunnen alleen door gemeenten in een
huisvestingsverordening worden opgesteld als er in verhouding tot de vraag weinig (goedkope)
huurwoningen beschikbaar zijn. Voor de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) geldt voor
gebieden zoals regio Eindhoven een overgangsjaar in verband met het afschaffen van de regio’s. Dit
houdt in dat regionale huisvestingsverordeningen vervallen op 1 januari 2016 en vanaf dit datum de
eventuele lokale huisvestingsverordeningen van kracht zijn.
Wet op Gemeenschappelijke Regelingen (WGR)
Gemeenten in zogenaamde plus-regio’s (als het Stedelijk Gebied Eindhoven) hebben veel
gezamenlijke regelingen opgesteld binnen de Wet op Gemeenschappelijke Regelingen (WGR).
Volgens de nieuwe Huisvestingswet 2014 moet elke gemeente echter zijn eigen
huisvestingsverordening hebben en deze valt dus niet meer binnen de WGR. De gemeenten hebben
een jaar de tijd gekregen om een eigen huisvestingsverordening op te stellen. Deze periode is
inmiddels verlopen.
Woningwaardering
Per 1 oktober 2015 geldt een nieuw puntensysteem voor berekening van de maximaal toegestane
huurprijs. Om de marktwaarde mee te laten wegen in de huurprijsstelling telt de WOZ-waarde van
de woning mee in de berekening van het aantal punten. Tevens zijn enkele onderdelen afgeschaft
zoals de punten voor woonvorm, woonomgeving, hinderlijke situaties en schaarste.
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Huursombenadering
De huursombenadering is een alternatief huurbeleid als het gaat om de jaarlijkse huurverhoging.
Door niet iedere woning dezelfde huurverhoging te geven, kunnen de soms grote verschillen in
huurprijs tussen zittende en nieuwe huurders kleiner worden. Woningen die de woningcorporatie nu
relatief goedkoop vindt, krijgen een hogere huurverhoging dan woningen die nu al een goede prijs
hebben. Via de maximale huursomstijging reguleert de overheid de totale stijging van de huren van
de corporatie (de huursom).
Huurakkoord
De overheid heeft het gesloten huurakkoord van Aedes en Woonbond als uitgangspunt genomen
voor de huursombenadering in het huurbeleid. De kern van het voorstel is dat vanaf 2016 de huren
niet meer op basis van het inkomen worden verhoogd maar op basis van de ‘huursom’. Er komt per
corporatie een maximum van inflatie plus 1%. Voor elke corporatie zal de toename van de huursom
jaarlijks maximaal inflatie + 1% zal zijn. In de praktijk betekent dit dat de ruimte voor corporaties om
de huur met meer dan inflatie te flink wordt beperkt.
Huurtoeslag, kwaliteitskortingsgrens, aftoppingsgrens
De huurtoeslag is een overheidsbijdrage in de huurkosten. Hoeveel huurtoeslag iemand krijgt, is
afhankelijk van de hoogte van het inkomen (en leeftijd en samenstelling huishouden) in relatie tot de
hoogte van de huurprijs. Op basis daarvan wordt een basishuur vastgesteld: het bedrag dat een
huurtoeslagontvanger ten minste zelf kan betalen. De huurtoeslag compenseert geheel of
gedeeltelijk het verschil tussen deze basishuur en de feitelijke huurprijs.
Is de feitelijke huur lager dan de kwaliteitskortingsgrens, dan krijgt de toeslagontvanger het hele
bedrag tussen de persoonlijke basishuur en de feitelijke huur vergoed. Is de feitelijke huur hoger dan
de kwaliteitskortingsgrens, dan hangt het af van de leeftijd en huishoudenssamenstelling van een
toeslagontvanger wat hij van de huur boven de kwaliteitskortingsgrens nog vergoed krijgt. Daarbij
hanteert de overheid de zogenaamde 1e en 2e aftoppingsgrens. De 1e aftoppingsgrens is van
toepassing voor 1- en 2-persoonshuishoudens, de 2e aftoppingsgrens voor
meerpersoonshuishoudens. Voor woningen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens wordt
geen huurtoeslag toegekend. De overheid stelt jaarlijks de grenzen vast.
Voor 2015 gelden de volgende prijsgrenzen:
€ 403,06
Kwaliteitskortingsgrens
€ 576,87
1e aftoppingsgrens
€ 618,24
2e aftoppingsgrens
€ 710,68
Liberalisatiegrens
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Sociale woningvoorraad: sociale huur en maatschappelijk gebonden woningen
Tot de sociale woningvoorraad in Eindhoven worden de sociale huurwoningen gerekend en de
maatschappelijk gebonden woningen. Sociale huurwoningen zijn de woningen met een lagere
huurprijs dan de liberalisatiegrens van € 710,68 (prijspeil 2015). Binnen de sociale huur wordt
onderscheid gemaakt naar de volgende prijssegmenten: goedkoop < kwaliteitskortingsgrens,
betaalbaar < 2e aftoppingsgrens en bereikbaar tot liberalisatiegrens.
Geliberaliseerde woningen met een hogere huurprijs, ook wel dure huur genoemd, behoren tot de
vrije huursector. De maatschappelijk gebonden woningen zijn de woningen die onder specifieke
voorwaarden zijn verkocht zoals Slimmer Kopen, Koopgarant en Kopen naar Wens, en die de
koopwoning betaalbaar maken voor de lagere inkomensgroepen.
Diensten van algemeen economisch belang (DAEB)
Woningcorporaties mogen in het verlengde van hun kerntaak - het bouwen, verhuren en beheren
van sociale huurwoningen aan mensen met een laag inkomen of aan mensen die om andere redenen
moeilijk passende huisvesting kunnen vinden - specifiek omschreven maatschappelijk vastgoed en
bepaalde diensten voor leefbaarheid als diensten van algemeen economisch belang verrichten. In de
Woningwet is nader omschreven welke activiteiten tot de DAEB-activiteiten behoren. Het komt er op
neer dat corporaties alleen onder bepaalde voorwaarden commerciële (niet-DAEB) activiteiten
mogen verrichten, zoals het bouwen van duurdere huurwoningen. Het verplicht scheiden of splitsten
van DAEB en niet-DAEB activiteiten moet ervoor zorgen dat maatschappelijk bestemd vermogen
daadwerkelijk wordt ingezet voor de maatschappelijke taken die aan woningcorporaties zijn
opgedragen.
Primaire doelgroep
Huishoudens die gezien hun inkomen voor huurtoeslag in aanmerking komen.
Doelgroep van beleid
Alle huishoudens die gezien hun inkomen aangewezen zijn op de sociale huur. De belangrijkste
doelgroep zijn de huishoudens met een inkomen beneden de € 34.911 (prijspeil 2015). De
inkomensgroep tot € 38.950 mag in beperkte mate worden bediend.
Passendheidscriteria
Woningcorporaties zijn gehouden zich te richten op het huisvesten van de huishoudens met een
inkomen tot ca. €35.000. Vanaf 2016 geldt de zogenaamde 80-10-10 regeling. Van het vrijkomend
aanbod dient minimaal 80% te worden toegewezen aan de doelgroep van beleid, 10% mag
toegewezen worden aan hogere inkomens tot €38.000 en 10% is vrij. De primaire doelgroep, de
huishoudens met recht op huurtoeslag, zijn daarbij vanaf 2016 aangewezen op een betaalbare
huurwoning < €618 als gevolg van de passendheidscriteria.
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Energie-index (EI)
De Energie-Index van een woning is een getal dat uitdrukt hoe energiezuinig uw woning is. De
Energie-Index telt mee bij het vaststellen van de maximale huurprijs van een sociale-huurwoning.
Eigenaren van woningen, zowel verhuurders als particuliere eigenaren, kunnen een Energie-Index
laten opstellen.
SHAERE
De Sociale Huursector Audit en Evaluatie van Resultaten Energiebesparing (SHAERE) is de officiële
monitor van het Convenant Energiebesparing Huursector. In deze database staan alle
energieprestatiegegevens van sociale huurwoningen. SHAERE geeft inzicht in onder andere het totale
energieverbruik, CO2-uitstoot, de gemiddelde Energie Index (EI) en het gemiddelde energielabel van
de deelnemende woningcorporaties. Om de voortgang te meten maakt de database gebruik van
gegevens die corporaties aanleveren.
The Natural Step (TNS)
The Natural Step is de methodiek die organisaties, overheden en gemeenschappen helpt om stap
voor stap volledig duurzaam te worden, dus: zonder negatieve impact op de aarde en haar
bewoners. Keer op keer bewijst deze methodiek dat het strategisch toewerken naar een 100%
duurzame toekomst leidt tot nieuwe kansen, betere innovaties, lagere kosten en een flink
verminderde ecologische en sociale voetafdruk. The Natural Step biedt een gedeelde taal en een
gedeeld toetsingskader voor duurzaamheid. Daarin zit de kracht. Het maakt dat iedereen hetzelfde
bedoelt als het gaat om duurzaamheid, en het daardoor gemakkelijk eens kan worden over
oplossingen.
Stroomversnelling
De leden van de Stroomversnelling leveren geïntegreerde Nul-op-de-Meter-woonconcepten met een
energieprestatiegarantie voor bewoners van huur én koopwoningen uit de jaren '50-'80 die de
komende decennia de beschikking krijgen over een comfortabele, toekomstbestendige, energieneutrale en sterk verbeterde woning zónder extra woonlasten.

