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4 april 2022 

Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist  

 

 
Beste leden van Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist 
 

Gelukkig zijn de Corona-maatregelen voorbij en kunnen we dit jaar voor het eerst 

weer een ‘gewone’ Algemene Ledenvergadering houden op: 

 
Datum : donderdag 21 april 2022 

Tijd  : 19.30 uur – 20.30 uur 

Plaats : “Het Kwartier” 

  Jan Steenlaan 16b 
  2821 VB  Stolwijk 

 

 
Agenda: 

1. Opening 

2. Vaststelling en goedkeuring notulen ALV 2020 

3. Jaarverslag 2021 
4. Vaststelling Financieel verslag, inclusief verslag Kascommissie 

5. Benoeming leden kascommissie 

6. Rooster van aftreden, aftredend en herkiesbaar mevr. I. van Vliet 
7. Rondvraag/Wat verder ter tafel komt 

8. Sluiting, uiterlijk 20.30 uur 

 
 

Later dit jaar organiseren we weer onze Huurdersborrel die toegankelijk is voor 

alle huurders van Groen Wonen Vlist. 

 
De Algemene Jaarvergadering is conform onze statuten een (korte) formele 

bijeenkomst van de leden van onze vereniging en het bestuur. 

Het jaarverslag en notulen zijn vanaf 7 april na te lezen op onze website. Overige 
verslagen zullen ter vergadering beschikbaar zijn. 

 

 

Met vriendelijke groet, 
 

Namens het Bestuur Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist 

 
 

Irene van Vliet, 

secretaris  
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Alle huurwoningen van Groen Wonen Vlist krijgen rookmelders!  
  

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht in Nederland om een rookmelder te hebben op 

elke woonverdieping in huis. Dit heeft de overheid besloten. 

  
Helaas zijn er nog altijd slachtoffers als gevolg van brand in een woning. De 

dodelijke rook van brand wordt niet opgemerkt tijdens het slapen, het gehoor 

werkt nog wél. Een rookmelder geeft bij brand een geluidssignaal af. Hoe sneller u 
een brand ontdekt, hoe groter de kans om uw huis tijdig en veilig te verlaten. 

  

Groen Wonen Vlist gaat in alle woningen rookmelders plaatsen. Aannemersbedrijf 

Naqubo Comfort en Veiligheid plaatst deze rookmelders in uw woning, in opdracht 
van Groen Wonen Vlist. Alle huurders hebben een brief ontvangen met daarin alle 

belangrijke informatie over de installatie van de rookmelders. 

  
Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met Groen Wonen Vlist 

 0182-502100 

 info@groenwonenvlist.nl 

  
Bron: Groen Wonen Vlist 

 

 

WOZ-waarde minder bepalend in hoogte huurprijs 

Per 1 mei mag de WOZ-waarde voor maximaal 33% meetellen in de bepaling van 
de huurprijs. Met de WOZ-waarde stelt de gemeente 

vast hoeveel een woning waard is. In gebieden met 

een groot woningtekort geeft het gebruik van de 

WOZ-waarde in de huurprijs een onbedoeld effect. 
Daar stijgen de huren zo sterk dat ze onbetaalbaar 

worden voor veel mensen. Woningen in die gebieden 

worden voor grote groepen onbereikbaar. Daarom 
wordt de WOZ-waarde minder bepalend in de 

huurprijsvaststelling.  

Met de invoering van de maatregel blijven circa 23.000 woningen beschikbaar 

voor de sociale woningvoorraad en komen circa 15.000 woningen met een hoge 

huur terug in de sociale sector. In de praktijk is de maatregel vooral van invloed 
bij de huurprijsbepaling van woningen met 142 punten of meer op basis van het 

Woningwaarderingsstelsel (WWS). Deze woningen lopen kans om te verdwijnen 

naar de vrije sector óf zijn op basis van vooral de WOZ-waarde nu als 
vrijesectorwoning verhuurd. Nieuwe huurders van deze woningen gaan een lagere 

huurprijs betalen die beter past bij de kwaliteit van de woning. 

mailto:info@groenwonenvlist.nl
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Effect op huurprijs 

Huurders kunnen zelf checken of ze een woning huren in de vrije sector of in de 
sociale sector. 

Met de huurprijscheck van de Huurcommissie kunnen zij binnenkort het effect 

bepalen van de maatregel op het puntenaantal. Huurders in de vrije sector kunnen 
in de eerste zes maanden van het huurcontract de Huurcommissie vragen om naar 

de huurprijs te kijken als ze denken dat deze te hoog is. Huurders in de sociale 

sector kunnen ook na deze zes maanden naar de Huurcommissie.  

Bron: Rijksoverheid 

Woonmanifest 
Zoals bekend heeft ons bestuur net voor de onlangs gehouden 
gemeenteraadsverkiezing een Woonmanifest uitgebracht. Op dit manifest zijn 
ontzettend veel positieve reacties van huurders, niet huurders, Woonbond, 
woningzoekenden, jong en oud, andere inwoners en veel collega 
Huurdersorganisaties binnengekomen. Het bestuur mocht hiervoor tal van 
complimenten ontvangen. 

De politieke partijen in de Krimpenerwaard hebben tijdens de politieke debatten 
meerdere malen diverse punten uit ons manifest aangehaald. Ook gaven diverse 
partijen aan dat in alle plannen minimaal 35% sociale huurwoningen gerealiseerd 
moeten worden. Dit punt is een eis van Huurdersbelang. Kortom onze actie was een 
doorslaand succes. Nu maar afwachten of het nieuwe gemeentebestuur de mooie 
woorden uitgesproken in de verkiezingscampagne ook omzet in daden. Ons bestuur, 
maar ook de jonge en oude woningzoekende en huurders zullen dit nauwlettend 
volgen. Want alleen aan mooie woorden hebben we niks. Opvallend is bijvoorbeeld 
dat het aandeel sociale huurwoningen in de gemeente Krimpenerwaard in de periode 
2015-2020 is teruggelopen met 105 woningen en dat er bij tal van projecten in de 
gemeente Krimpenerwaard geen enkele sociale huurwoning in de bouwplannen is 
opgenomen 

Doorstromingsbeleid 
Ons bestuur heeft ook een advies uitgebracht over het zng. Emptynester-beleid (wordt 
zo genoemd als kinderen het huis hebben verlaten en de achterblijver(s) hun huidige 
eengezinswoning te groot vinden). GWV had hiervoor op ons verzoek een voorstel 
gemaakt. De directeur heeft hier positief op gereageerd. Als dit beleid is vastgesteld 
met bijbehorende financiële vergoedingen dan komen wij hier uitgebreid op terug. Wij 
zijn ervan overtuigd dat dit een belangrijk instrument is om juist starters aan 
woonruimte te helpen. 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning-zoeken/vraag-en-antwoord/wat-is-het-verschil-tussen-een-sociale-huurwoning-en-een-huurwoning-in-de-vrije-sector
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning-zoeken/vraag-en-antwoord/wat-is-het-verschil-tussen-een-sociale-huurwoning-en-een-huurwoning-in-de-vrije-sector
https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurprijs-en-punten/huurprijscheck-en-puntentelling/
https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurverlaging-op-grond-van-aanvangshuurprijs
https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurprijs-en-punten/huurverlaging-op-grond-van-punten
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Adviesbrief huurverhoging 2022 aan directeur bestuurder GWV 

Uw huurverhogingsvoorstel: 
Uw voorstel is (kort samengevat) om de huurverhoging voor 2022 te beperken tot het 
inflatiepercentage over 2021, te weten 2,3%. In uw adviesaanvraag schrijft u ook dat in 
de basis het beleid van voorgaande jaren wordt voortgezet. In dit kader verzoeken wij u 
ons aan te geven wat het verschil is tussen werkelijk huur en maximale huur. Dit is ons 
niet duidelijk. 
 
Ons advies is: 
1.Reguliere huurverhoging 
In afwijking van uw voorstel adviseren wij u, de huren van woningen met een energielabel 
D, E, F en G niet te verhogen. Wij stellen u voor en adviseren u dan ook voor deze 

woningen huurverlaging 1) voor het jaar 2022 of op zijn minst huurbevriezing. Wij achten 
de ‘energiearmoede’ van deze bewoners dermate urgent dat wij u dit adviseren. 
De motivering van dit advies/voorstel is dat huurders in deze woningen, meer dan in 
andere woningen in extreme mate worden geconfronteerd met de huidige en toekomstige 
nijpende energieproblematiek.  
 
In zijn algemeenheid geldt voor alle huurders dat de steeds maar stijgende kosten, dit jaar 
en wellicht ook komende jaren, voor levensonderhoud en de stijgende inflatie 
consequenties kunnen hebben voor de huurbetalingen. Wij verzoeken u voor huurders 
welke hierdoor in de problemen komen coulant te willen zijn en te zoeken naar 
oplossingen, eventueel gezamenlijk met de gemeente Krimpenerwaard, waardoor deze 
huurders te alle tijde toch in hun woning kunnen blijven wonen. 
 
Wij verwijzen u in dit verband ook graag naar hetgeen de staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid op 10 december 2021 aan de 2e Kamer heeft geschreven 

betreffende  Eenmalige energietoeslag lage inkomens. De staatssecretaris schrijft:  
1) In de context van de gestegen energierekening is voor huurders ook de isolatie 

van huurwoningen van belang. De minister van BZK zal invulling geven aan de 

motie van Nijboer (PvdA) en Bromet (GL).6 Daarmee is verzocht te onderzoeken 

op welke wijze het WWS verder kan worden aangescherpt, zodat voor woningen 

met de labels E, F en G een lagere huur dan nu mag worden gevraagd. De minister 

van BZK zal uw Kamer daarover separaat informeren. 

Gelet op wat in de motie (Kamerbreed gesteund) is vermeld en de toezegging van de 
regering is het passend om voor de door ons genoemde huurwoningen met de energie 
labels D, E, F en G de huren te verlagen of op zijn minst te bevriezen.  
 
2.Huurverhoging bij verbetering 
Wij gaan akkoord met uw voorstel om voor de complexen Esdoornstraat en omgeving 
vanwege de duurzaamheidsoperatie geen huurverhoging door te voeren. 
 
3. Huurverhoging bij te slopen woningen 
Wij gaan niet akkoord om de huren van de te slopen woningen aan de Rembrandtlaan te 
bevriezen. Wij adviseren u voor deze woningen een huurverlaging mede gelet op onze 
opmerking betreffende energiearmoede. 
 

4.Specifiek maatwerk 
Wij gaan akkoord met uw opmerkingen over Specifiek maatwerk met dien verstande dat 
wij van u verwachten hierover helder en duidelijk te communiceren met de huurders, 
zowel analoog als digitaal en hen ook wijst op de mogelijkheden van bezwaar. 
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5.Overige punten 
5.A Uw adviesaanvraag maakt ons niet duidelijk hoe u omgaat de categorieën die in de 
Circulaire Huurprijsbeleid 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2023, dd. 24 februari 2022, 
Kenmerk 2022-0000091034, bij 2.2 Buiten de berekening (conform Sociaal Huurakkoord 
2018) bent omgegaan. Wij verzoeken u hierover aan ons opheldering te verschaffen hoe u 
in de daarin genoemde gevallen gaat behandelen. 

 
5.B Bijlage II (van bovengenoemde circulaire) Maximale energieprestatievergoedingen per 
1 juli 2022  

Algemene opmerking bij de tabellen inzake de maximale 
energieprestatievergoedingen Per 1 januari 2022 dient de warmtevraag bepaald te 
worden met de NTA 8800. Deze bepalingsmethode vervangt de methode die gold 

op grond van de NEN 7120. Er zijn woningen waarvoor al een 
energieprestatievergoeding was vastgesteld vóórafgaand aan 1 januari 2022. In die 
gevallen wordt bij het opnieuw vaststellen van een energieprestatievergoeding, 
bijvoorbeeld in geval van een nieuwe huurder, gebruikgemaakt van de reeds 
uitgevoerde berekening van de warmtevraag op grond van de NEN 7120 

Het is ons bestuur niet duidelijk of hetgeen in dit onderdeel van Bijlage II, consequenties 

heeft voor bepaalde woningen, wij denken hier in ieder geval aan de 14 NOM-woningen in 
Stolwijk. Wij verzoeken u ons aan te geven of dit onderdeel van de 
energieprestatievergoedingen van toepassing is op bepaalde woningen in het bezit van 
Groen Wonen Vlist. 

5.C Gelet op hetgeen in genoemde circulaire van de minister is opgenomen met 
betrekking tot uw reactie 2) zien wij uw reactie op ons advies, gemotiveerd en 
beargumenteerd, graag zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen tegemoet. 
Wellicht ten overvloede wijzen wij op hetgeen hierover is opgenomen. 

2)7.Overleg met huurdersorganisaties over het huurprijsbeleid              
Indien een huurdersorganisatie of bewonerscommissie schriftelijk advies heeft uitgebracht 
over de voorgenomen wijziging van het huurprijsbeleid, mag de verhuurder alleen van dit 
advies afwijken indien hij binnen veertien dagen na ontvangst van het advies de redenen 
voor het (gedeeltelijk) afwijken van het advies schriftelijk aan de huurdersorganisatie 
meedeelt. 

5.D Servicekosten, met betrekking tot dit onderwerp willen wij binnenkort een keer 
afzonderlijk met u, inhoudelijk ingaan op deze materie. Een aantal zaken zijn ons niet 
duidelijk vandaar. 
 

Slot 
Tot slot verzoeken wij om heldere communicatie richting huurders, waar ook duidelijk aan 
de orde komt welke mogelijkheden er zijn voor bezwaar. Ook hierover geeft de meerdere 
malen door ons genoemde circulaire duidelijk aan op welke wijze dit kan plaatsvinden. 
Bijvoorbeeld dat gedurende de looptijd van het bezwaar de nieuwe huursom nog niet 
behoeft te worden voldaan. 
 
Wij zien uw reactie graag op korte termijn tegemoet. Wij zeggen u hiervoor alvast dank. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist 
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U kunt ons op verschillende manieren bereiken: 

per mail: huurdersbelang.hsv@gmail.com 

website: www.huurdersbelanghsv.nl  
schriftelijk bij ons secretariaat: 

Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist, 
p.a. Dahliastraat 33, 2821 VP Stolwijk 

telefonisch: 06 – 42 74 64 65 

 

 


