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Huurdersvereniging Woonbelang
18e jaargang – december 2015

ONS KANTOOR:
Doetinchemsestraat 4
3241 AA Middelharnis
Telefoon 0187-486390
E-Mail: info@hvwflakkee.nl
web-site: www.hvwflakkee.nl

OPENINGSTIJDEN:
Elke donderdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur.
Behalve juli en augustus
(buiten kantoortijd op afspraak)
Bankrelaties:
Bankrekening: NL67INGB00049.41.449
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VOORWOORD.

Beste leden en andere belangstellenden.

Hier de tweede uitgave van dit jaar, een jaar waarin veel veranderde
voor de huurders. Het belangrijkste was wel de invoering van de
nieuwe huurwet. Volgens de voorzitter van de Woonbond
“knoeiwerk”. Maar hij is er wel en corporaties en huurdersorganisaties
hebben er wel mee te maken. Vooral voor ons, huurdersorganisaties,
worden de gevolgen groot. Onze macht wordt aanzienlijk groter en
een meer professionele aanpak wordt min of meer noodzakelijk.
In de Algemene Leden Vergadering (A.L.V.) in mei meldden we dat
de plannen om samen te gaan met “HV Uw Belang Ons belang” uit
Dirksland niet geheel soepel verliepen. Op onze vraag of u kon
instemmen met een eventuele fusie had geen van de aanwezigen
leden bezwaar. De nieuwe huurwet maakt het nog meer noodzakelijk
om één sterke huurdersvereniging te krijgen.
We zijn dus ook verder gegaan met de besprekingen. Zoals u nu
waarschijnlijk in de lokale pers hebt gelezen zijn we op de goede
weg. Het is de bedoeling om per 1 mei 2016 een nieuwe
huurdersvereniging te hebben nl. “HV Goeree-Overflakkee”. Dit alles
wel met uw toestemming, die we op de A.L.V. eind maart aan de
leden gaan vragen en verwachten te krijgen.
Ook zonder de nieuwe huurwet is er veel werk en zoals al eerder
vermeld is het niet alleen het afhandelen van klachten van leden.
Klachten maken maar een heel klein deel uit van onze
werkzaamheden. Eén van de inspanningen is samen met de
corporaties actie voeren om klachten te voorkomen. Dit door onder
andere: procedures aan te passen, diensten te verbeteren en kosten
te besparen. Aan de vermindering van klachten hebben wij zeker een
positieve bijdrage geleverd.
Onze inspanningen zijn misschien niet allemaal duidelijk
waarneembaar maar ze zijn wel erg belangrijk voor de huurders, dus
ook voor hen die geen lid zijn. Dit is misschien ook wel de reden dat
men nogal eens vergeet de contributie over te maken. De contributie
is zeer laag, maar het dient wel als bewijs voor de corporaties dat
onze activiteiten worden ondersteund door vele huurders. Verder in
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dit boekje meer informatie over de betalingen en hoe u op te geven
als lid als dat laatste nog niet het geval is,
Wij als bestuur van HV Woonbelang wensen u fijne kerstdagen en
een voorspoedig 2016 en spreken de hoop uit dat het een goed
huurdersjaar wordt.
Het Bestuur.
=======

Fusie.
Fusie huurdersverenigingen Woonbelang en Uw Belang Ons Belang
Als oud commissaris bij FidesWonen ben ik door huurdersverenigingen
Woonbelang en Uw Belang Ons Belang gevraagd als fusiebegeleider
om het fusieproces van beide huurdersverenigingen gestalte te geven.
Eind augustus jl. ben ik door de voorzitter van Woonbelang benaderd of
ik het proces van samengaan tussen de beide huurdersverenigingen
zou willen begeleiden. Er waren al meerdere pogingen ondernomen
door externe partijen om samengaan van beide huurdersverenigingen te
realiseren. Het lukte niet om met beide huurdersverenigingen op één
spoor te komen.
Huurdersvereniging Woonbelang heeft leden die huurder zijn van de
woningbouwvereniging Woongoed Goeree Overflakkee, FidesWonen en
particulieren. Huurdersvereniging Uw Belang Ons Belang heeft leden die
huurder zijn bij FidesWonen en particulieren. Dit betekent dat beide
huurdersverenigingen leden hebben die qua organisatie overlappend
zijn. Gezien deze situatie is het wenselijk om te komen tot één
huurdersvereniging.
Ook de voortdurende aanpassingen/veranderingen in wet- en
regelgeving vergen steeds meer kennis en inzicht van bestuursleden.
Door bestuurlijk krachten te bundelen en kennis samen te voegen
behoeft niet iedere huurdersvereniging apart het wiel uit te vinden. De
krachten bundelen geeft meer body en “know how” om de belangen van
de leden te behartigen. Het ziet ernaar uit dat in de veranderde
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wetgeving voor de Volkshuisvesting, de positie en taak van
huurdersverenigingen, een steeds belangrijkere rol is weggelegd.
Zo zijn er nog meer argumenten te noemen waardoor een fusie van
beide huurdersverenigingen wenselijk is zodat de belangen van de
leden beter kunnen worden behartigd. Het belang van deze doelstelling
onderschrijven beide huurdersverenigingen.
In de maand september heb ik alle voor- en tegens, problemen,
mogelijkheden en onmogelijkheden bij beide huurdersverenigingen
onderzocht en ben tot de conclusie gekomen dat het haalbaar zou
moeten zijn om met beide huurdersverenigingen tot een fusie te komen.
De eerste gezamenlijke vergadering vond plaats op 19 oktober jl. en
mag best een mijlpaal worden genoemd in de geschiedenis van beide
huurdersverenigingen.
Door een goede voorbereiding en een hernieuwde frisse start, met open
vizier, de wil en inzet van beide partijen, zijn we in deze vergadering tot
een fantastisch resultaat gekomen.
Op 2 november 2015 om 20.30 uur is door beide huurdersvereniging de
intentieovereenkomst getekend om per 1 mei 2016 te fuseren tot een
nieuwe “Huurdersvereniging Goeree Overflakkee”.
De intentieverklaring is een grote stap in de goede richting maar
natuurlijk moet er nog veel werk verzet worden voordat de fusie een feit
is. Voor de bestuursleden van beide partijen vergt het een extra inzet om
de fusie te realiseren.
Het is geweldig te constateren dat beide besturen zich inzetten om de
fusie zo goed mogelijk te laten slagen. Ik heb er alle vertrouwen in dat
het eindresultaat: één huurdersvereniging Goeree Overflakkee nog meer
voor de leden kan betekenen.
Fusie begeleider: Drs. F. (Frans) van Nimwegen

)))))))))(((((((((
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Let Op!
In verband met de fusieplannen zal onze algemene
ledenvergadering eerder in het jaar plaats vinden dan u gewend
bent. Omdat door de fusie ook de statuten moeten worden
gewijzigd zijn er twee vergaderingen nodig. Deze staan gepland
op woensdag 9 en woensdag 23 maart 2016.
Op de algemene vergadering in mei is er unaniem ingestemd met
de voorgenomen fusie, maar daar waren te weinig leden om het
definitief te maken, ook hebben we uw toestemming nodig voor de
wijziging van de statuten. Daarom twee vergaderingen, één met
een kort program en één met de punten die u van ons gewend
bent. Hierover ontvangt u later bericht.
=========

Van de penningmeester!
Beste leden,
Bij de afsluiting van het derde kwartaal, in oktober, kwam ik er
achter dat van ons gehele ledenbestand nog maar 70 % hun
lidmaatschap heeft betaald. WAAROM? Net nu een goede
huurdersvereniging (zie ander artikel) door de nieuwe
woningwet nog belangrijker gaat worden laten de leden het
afweten. De meesten van u zullen het gewoon vergeten zijn
daar het aan de prijs toch niet kan liggen, voor € 5,= per jaar
bent u lid.
Hierbij doe ik een oproep: wilt u alsnog a.u.b. uw contributie
overmaken onder vermelding van uw postcode en huisnummer.
Misschien dan gelijk maar 2016?
Mocht u geen lid meer willen zijn, laat het ons weten dan
hoeven wij ook geen kosten meer te maken: b.v. drukwerk van
boekje en voor het huurverhogingsnummer van de Huurwijzer
van de Woonbond die u in mei altijd van ons ontvangt.
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Andere kijk op zonnepanelen.
Van vele kanten wordt het plaatsen van zonnepanelen aangeraden. Het zou
voordeel opleveren en de investering in zeven jaar hebben terugverdiend.
Ook is het goed voor het milieu, er komt bij deze manier van
stroomopwekking geen CO2 vrij.
Vooral zij die er voordeel van hebben, komen met aanbevelingen. Zo zijn er
organisaties die pleiten voor collectieve aankoop met extra kortingen, maar
wel zelf, voor elke deelnemer, een bonus opstrijken.
Maar kloppen al die verhalen en blijven die voordelen. Voordelen die
voornamelijk komen van aanzienlijke subsidies (belasting voordelen) en
verplichtingen tot salderen door de energiemaatschappijen.
Hoe werkt het.
Zonnecollectoren produceren stroom, de opbrengst hangt af van de kwaliteit
en de positie waarin zij zijn geplaatst. Dit laatste is dus sterk afhankelijk van
de positie van het dak waarop zij zijn geplaatst. Richting zuid is dan het
beste.
De opgewekte stroom kunt u zelf gebruiken, maar de momenten dat u
minder gebruikt dan ze opleveren gaat het overschot naar het stroomnet. Uw
energiemeter draait dan terug, of de slimme meter meet de hoeveelheid
terug geleverde kW/h. De energiemaatschappij levert dat dan aan andere
afnemers. Die betalen de volle prijs, de stroomprijs plus extra energieheffing
en over dat alles BTW. Door de verplichting tot salderen, in ieder geval tot
2020, verrekend de energiemaatschappij dat met u. U betaalt dan niets
zolang u minder afneemt dan u zelf terug aan het net leverde. Dit zonder
enige vergoeding voor gebruik van het net, of het verschil in stroomkosten,
die zijn dan meestal hoger dan op het moment dat de zonnepanelen stroom
leverden.
Al die (tijdelijke?) voordelen zorgden voor het succes van de zonnepanelen
en de aantallen zijn dan ook fors toegenomen. Zo ook de opbrengsten. Op
zonnige dagen zijn de opbrengsten gigantisch, met als gevolg dat de
marktprijzen (spotprijzen) voor de energieleveranciers sterk dalen. Voor de
energiebedrijven zijn de kosten, op het moment van terug leveren, meestal
hoger.
Door dit verplichtte salderen en omzetverliezen dalen de winsten van de
energiebedrijven aanzienlijk
De gevolgen.
Als gevolg van deze winstdaling zijn energiebedrijven goedkoper gaan
produceren. Dit door meer kolencentrales op te starten. Tot heden toe al 3
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stuks. Nog erger, de energie centrale te Maasbracht, voor 1 miljard Euro
verbouwd tot gascentrale, is stopgezet, en de minister heeft daarbij ook nog
de belasting op kolen verlaagd, voorlopig tot 2020. Gas is duurder dan
kolen, maar gas geeft wel 50% minder CO2 uitstoot dan kolen! Het grote
succes van de zonnepanelen werkt dus averechts en heeft nu tot gevolg dat
de CO2 productie dit jaar aanzienlijk is gestegen.
De slimme meter.
Is die slimme meter wel zo slim, je mag toch verwachten dat een meter meet
en dat hij ook is af te lezen. Dat het laatste ook op afstand kan, is heden ten
dagen heel gewoon. Wat wel te verwachten is, dat men die meters, die over
twee jaar verplicht worden, slimmer gaan gebruiken.
Nu is het zo dat het tarief voor energie over het gehele jaar bijna gelijk is. Soms
in juli een kleine aanpassing. Maar de kosten voor de energiemaatschappijen
zijn zeker niet gelijk. In de zomer, met een overproductie door zonnepanelen en
windmolens, zijn de marktprijzen laag. In de winter periode zijn die prijzen
aanzienlijk hoger. De zonnepanelen brengen dan veel minder op. Met de
“slimme meters” is men dan in staat om te gaan differentiëren met de prijzen
gedurende het jaar. Dit pakt dan onvoordelig uit voor de bezitters van
zonnepanelen. Ook is de verwachting dat na 2020 de regeling voor het
salderen zal wijzigen.

Conclusie.
Wil men investeren voor minder CO2 uitstoot, doe het dan door isolatie van
muren, daken, vloeren, dubbelglas enz. Dit werkt ook het best in de
wintertijd, als de behoefte aan energie maximaal is en de zonnepanelen
minimaal opleveren. De tijd met de meeste CO2 uitstoot.
Zonnepanelen worden weer aantrekkelijk als er een goedkope manier komt
om elektrische stroom op te slaan. Maar dat is voorlopig nog niet aan de
orde. Het is te verwachten dat de voordelen van zonnepanelen voor
particulieren af gaan nemen, zoals we in Duitsland al kunnen zien. Is dat ook
niet eerlijker voor hen die niet de mogelijkheid hebben panelen te plaatsen?
Bronnen, o.a.:
Prof. J van Duijn
in de Telegraaf,
Prof. dr. Ir. H.A.J. de Ridder In de Volkskrant.

Bezoek ook eens onze web plek:
www.hvwflakkee.nl.
Huurdersvereniging december 2015
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Van de ledenadministratie.
Fijn vonden we het, dat na onze vorige mailing meerdere huurders
zich als nieuw lid aan hebben gemeld. Alleen zijn er verschillende
betalingen binnen gekomen zonder de goede gegevens.
Zoals u misschien weet krijgen we van de bank alleen een naam en
bankrekeningnummer maar geen adres of verdere gegevens, van
verschillende leden hebben we alleen een naam, b.v. Vroegindeweij.
Ja, zoek het dan maar eens uit.
Sommige leden hebben meerdere bankrekeningen en betalen dan
weer met een ander nummer zodat we daar ook niets mee kunnen.
Graag even uw aandacht hiervoor: vermeld altijd uw postcode plus
huisnummer.
We kunnen nu deze nieuwe leden ook geen mailing sturen.
Mocht u nu denken dat u tot één van deze leden behoort dan graag
nog even een melding via telefoon 486390 of e-mail
info@hvwflakkee.nl Alvast bedankt!!

+++++
Oproep.
Omdat de mening van de achterban voor ons ook van groot
belang is willen wij in de toekomst achterbanraadplegingen gaan
doen. U begrijpt dat wij dit niet persoonlijk kunnen en ook niet per
post, dit gaat digitaal gebeuren.
De Woonbond gaat ons hierbij helpen maar dit kunnen wij
natuurlijk niet zonder uw hulp, daarom de vraag: wilt u ons hierbij
gaan helpen en uw mening doorgeven.
Zo ja, stuur ons dan a.u.b. een mailtje met uw naam, zodat wij een
bestand aan kunnen maken van leden die hier een paar maal per
jaar aan mee willen doen. info@hvwflakkee.nl
Huurdersvereniging december 2015
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Huren betaalbaar, of toch niet?.
Er wordt veel gesproken over de betaalbaarheid van de
huurwoningen. Maar zijn ze wel zo betaalbaar als de corporaties
aangeven. Zo stond er in een van de publicaties een volgende tabel:
Categorie
Goedkoop
Betaalbaar
Overigen

Huur prijs (kale huur)
Tot € 403
Van € 403 tot € 618
Meer dan € 618

Vanuit de kijk van de corporaties zijn de woningen in al die
categorieën betaalbaar, gezien de relatief lage huurachterstand. Zo
eenvoudig is het echter niet. Kun je het betaalbaar noemen als de
huurder huurtoeslag krijgt en/of zich veel dingen moet gaan
ontzeggen om de huur te kunnen betalen? Wij als bestuur van HVWoonbelang vinden van niet.
Een woning is een primaire levensbehoefte en men weet dat bij
langdurige huurachterstand je het huis kan worden uitgezet. Ook laat
men niet graag blijken dat de huur niet meer is op te brengen.
Bij hoger wordende huur, en die is fors toegenomen, moet men dus
op andere uitgaven gaan bezuinigen, eventuele aanpassing van de
huurtoeslag zal onvoldoende zijn.
Huurprijs ontwikkeling.
Twaalf jaar geleden (2003) waren de huren hier op Flakkee ca.
56½% van de Maximaal Toegestane Huur (MTH). Sindsdien zijn de
huren door de jaarlijkse toegestane huurverhogingen met 26%(!)
gestegen. Bij Woongoed GO iets minder (23%), daar zij, bij weer een
jubileumjaar, in 2009 de huren niet hebben verhoogd. Dit was een
voorstel van ons, als huurdersvereniging, als cadeautje. In ruil
daarvoor vroeg men ons in te stemmen met een verhoging van de
huren bij verhuizing van bewoners, de zgn. mutatieverhoging, tot 70%
van de MTH. Die prijs vonden wij te hoog en hebben een ander bod
gedaan, maar het idee van Woongoed GO werd wel ingevoerd. Het
werd een cadeautje dat de nieuwe huurders bij mutatie moesten en
moeten gaan betalen.
Huurdersvereniging december 2015
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Mutatieverhoging.
Bij het verlaten van een huurwoning mag de verhuurder de huur extra
verhogen. Dit gaat meestal na wat extra onderhoud en of verbetering
van de woning. Zoals hiervoor werd vermeld deed Woongoed GO dat
vanaf 2009. Een verhoging naar 70% (13½ procentpunt) levert een
extra huurverhoging op van bijna 24% (13,5/56,5 * 100%). Recent
heeft Woongoed GO deze verhoging naar 75% gebracht.
In woonkernen waar de verhuurbaarheid moeilijk is, wordt de
mutatieverhoging gematigd of in het geheel niet toegepast.
Ook FidesWonen heeft de mutatieverhoging, ingevoerd. Hier hanteert
men, afhankelijk van de verhuurbaarheid, een verhoging naar 62½%
tot 80% (effectief 10,6%-41,6%) van de MHT.
Deze mutatie verhogingen zijn ook de oorzaak dat, als u verhuist, u
de kans loopt dat u aanzienlijk meer huur betaalt dan uw buren.
Daar de koopkrachtontwikkeling bij de werkenden achter blijft en bij
veel gepensioneerden zelfs daalt, is het te begrijpen dat veel
huurders ernstige problemen hebben om rond te komen. Ook de
toekomstverwachting voor gepensioneerde ziet er somber uit.
Verdere pensioenaanpassingen liggen in het verschiet.
Waarom deze extra verhogingen? Tijdens de laatste
ledenvergadering van Woongoed GO kwam er duidelijkheid van de
directeur dhr. S. van Nieuwaal. Op een vraag van één van de leden
waarom deze verhogingen, kwam als antwoord: “het geld is nodig om
te investeren in nieuwbouw en energiebesparende maatregelen”.
De woningen die men bouwt, zijn mooi en ook geliefd, maar niet te
betalen uit de huuropbrengsten van de bewoners. Er rust een
zogenaamde onrendabele top op. Een top die wel betaald moet
worden, daarom moeten de huren van de oudere woningen omhoog.
Huurders van de oudere woningen gaan het tekort dus bijleggen. Ook
de twee, zeker niet sobere, kantoren moeten uit de huuropbrengsten
worden betaald.
Samen, de reguliere huurverhoging van 26% en een verhoging tot
75% de MTH, levert een totale huurverhoging op van 67% ten
opzichten van 2003.
Na het schijven van dit artikel kregen we te horen dat de
huurverhogingen tot 75% en 80% van de MTH, van respectievelijk
Woongoed GO en FidesWonen, worden gematigd.
Huurdersvereniging december 2015
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Aan u het oordeel of de huren wel echt zo betaalbaar zijn. Wij zijn ook
benieuwd naar uw reactie. Laat het ons is weten.

*******
WAAROM EEN HUURDERSVERENIGING?
Als individuele huurder kunt u weinig invloed op het beleid van de
verhuurder uitoefenen.
Gezamenlijk, als Huurdersvereniging, hebben we meer macht op het
beleid. De verhuurders hebben de wettelijke plicht om met ons te
overleggen!

WAT ZIJN DE BELANGEN VAN DE HUURDER?
Huurdersvereniging Woonbelang is van mening, dat…
-

-

De huren jaarlijks, indien nodig voor de exploitatie van de
bestaande woningen, niet meer mogen stijgen dan het
inflatiepercentage.
De woningen en de woonomgeving goed worden
onderhouden of zo nodig verbeterd.
Uw mening over het wonen moet doorklinken bij verhuurders
en gemeente.
De woningen voldoen aan de hedendaagse normen.

HOE BEHARTIGT DE HUURDERSVERENIGING UW
BELANGEN?
Door contacten met de huurders kunnen wij de zaken, die bij de
huurders spelen, aan de orde stellen bij de verhuurder(s) of de
gemeente.
Met de verhuurders nemen wij deel aan driepartijen overleg met
de gemeente over het volkshuisvestingsbeleid. Bij het maken
Huurdersvereniging december 2015
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van toekomstplannen willen we vooraf overleg en inspraak
door belanghebbenden, zijnde de (nieuwe) huurders.
Bij individuele klachten welke de verhuurder niet goed
afhandelt, kan de Huurdersvereniging u adviseren en eventueel
ondersteunen.
Wilt u meer informatie, wij staan u graag te woord op ons
spreekuur iedere donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
(behalve juli en augustus)
U kunt ook inspreken op onze telefoonbeantwoorder (0187
486390 ) spreek uw telefoonnummer goed in, waarna wij
contact met u opnemen. E-mailen: info@hvwflakkee.nl
of natuurlijk per post: Doetinchemsestraat 4, 3241AA
Middelharnis.
*************

Weet U dat……
…… Wij blij zijn met de intentie verklaring om te komen tot een
grotere huurdersvereniging
……. We dan de taken kunnen gaan verdelen
……. En dus meer tijd hebben om alles beter te doen
……. De energiemaatschappijen de prijzen verlagen van de
energie in 2016 van de variabele tarieven.
……. Ze dat niet doen bij de meerjaren tarieven
……. De regering in 2016 de energiebelasting wil verhogen!

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<
Nog even uw aandacht.
Wilt u a.u.b. bij verhuizing of andere redenen uw adreswijziging doorgeven.
Iedere keer bij het bezorgen van onze boekjes, e.d. komen onze bezorgers er
steeds weer achter dat de leden er niet meer wonen en een huis leeg staat.
Maar ze weten dan niet waar de bewoner heen is vertrokken, jammer van ons
werk en kosten.
Ook wanneer u geen lid wenst te blijven van uw vereniging graag doorgeven,
per telefoon, post of email.
Dank, voor uw begrip!
Huurdersvereniging december 2015
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Wat doet hv Woonbelang allemaal nog meer.

Oefent invloed uit op het woon- en huurbeleid
van de verhuurders en oefent druk uit op deze
verhuurders om de huren laag te houden.

Biedt gratis informatie en advies aan haar leden
bij problemen met de verhuurders

Biedt gratis hulp aan haar leden van 65+ bij het
invullen van belastingformulieren en het aanvragen
van huur- en zorgtoeslag.

Heeft regelmatig overleg met de verhuurders
over problemen, klachten, het beleid, onderhoud,
nieuwbouw, fusie, begroting, jaarverslagen, e.d.

Als lid ontvangt u jaarlijks een uitnodiging voor
de ledenvergadering waar u mee kunt praten over de
zaken die u aangaan.

U ontvangt 2 keer per jaar ons informatieboekje
maar ook op de website www.hvwflakkee.nl kunt u
informatie vinden.

U kunt iedere donderdagmiddag tussen 14.00
en 16.00 uur terecht op het spreekuur in ons kantoor
voor uw vragen of klachten. (Behalve de maanden juli
en augustus).

U kunt ook uw vragen of opmerkingen kwijt op
info@hvwflakkee.nl
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Drukkerij de Waal | Langeweg 13 | 3245 KE Sommelsdijk
Tel. (0187) 47 10 26 | info@drukkerijdewaal.nl | www.drukkerijdewaal.nl
Drukgroep Maasland & Ruygrok | Aartsdijkweg 2 | 2676 LE Maasdijk
Tel. (0174) 67 11 00 | info@drukgroepmaasland.nl | www.drukgroepmaasland.nl

