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Voorjaar
ja, het komt eraan.......genieten van crocussen, hyacinthen,
tulpen en narcissen.......van ontbottende knoppen,
van lichtgroene blaadjes, van vogels die takje voor takje

IN DEZE DIGITALE NIEUWSBRIEF

EENMALIGE
HUURVERLAGING

hun nesten bouwen......van langere dagen, van positieve
gevoelens die we zo nodig hebben. Geniet ervan !

DUURZAAMHEID

OPROEP!
Huurgenoot wil de administratie zo goed mogelijk up to date
houden en heeft daarbij uw medewerking nodig.
Aan alle BC's het verzoek om wijzigingen in het bestuur van

AANBOD SCHOLING
DOOR HUURGENOOT

de BC aan ons door te geven via info@huurgenoot.nl
Graag naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en functie
vermelden.

DE VERENIGDE
Dank voor uw medewerking !

BEWONERS IN WEST

DE VERENIGDE
BEWONERS IN WEST
Geschreven door: Barbara van Male

De verenigde bewoners in West
'De bewoners hadden zich verenigd en wilden het zelf doen, de nieuwbouw voor hun gesloopte
panden regelen. Ze hadden al een architect. Alleen konden bewonersverenigingen geen
opdrachtgever zijn en aanspraak maken op financiering.’ Hansje Verbeek vertelt over de
geschiedenis van de Bewonersvereniging. De Brug waar zij penningmeester van is. De panden
waarin bewonersvereniging De Brug ontstond, bestaan niet meer. Op de hoek van de Jacob van
Lennepkade en de Nicolaas Beetsstraat staat sinds eind jaren 80 een complex van 35 woningen
met bewoners van jong tot oud. Vijf verdiepingen aan de ene kant enzes aan aan de andere, éént/m vierkamerwoningen, een gemeenschappelijke tuin, een gemeenschappelijk dakterras en twee
fietsenstallingen.
Onmogelijk
De bewonersvereniging bestaat zeker nog wel. ‘Al sinds 1980.De 19e eeuwse panden waren er zo
slecht aan toe dat ze gesloopt moesten worden. Aanleiding voor de toenmalige bewoners zich te
verenigen om de nieuwbouw in eigen hand te nemen’, aldus Hansje. Juridisch bleek het
onmogelijk dat bewoners zelf financiering konden regelen voor nieuwbouw van sociale
huurwoningen – De Brug moest met een woningcorporatie in zee. Dat werd de Algemene
Woningbouwvereniging (AWV), later opgegaan in Stadgenoot. ‘De corporatie nam wel de
architect over die De Brug had ingehuurd, maar verder moesten de bewoners heel wat veren
laten. Zo ging het vaak over geld, werden allerlei dingen geschrapt zoals een
gemeenschappelijke ruimte binnen, en kregen bewoners wel inspraak maar niet meer het
zelfbeheer.’
De eigen wachtlijst
De inspraak betekent ook dat de vereniging iets te zeggen heeft over nieuwe bewoners.
‘Tenminste deels. De ene woning wordt aangeboden via Woningnet, en bij de bezichtiging is er
altijd iemand van ons bij. En voor elke tweede woning die vrijkomt, kan de vereniging iemand
van de eigen wachtlijst voordragen. Die natuurlijk wel aan alle voorwaarden van Woningnet
voldoet.’ De wachtlijst – het klinkt bijna met hoofdletters – is waar belangstellenden zich op
laten zetten, en die wordt op volgorde toegepast. Ook Hansje Verbeek is hier zo komen wonen,
zestien jaar geleden. ‘Een studievriendin kwam er via Woningnet, door haar heb ik me op de
lijst laten zetten. En tuurlijk duurt het wel even voordat je van de lijst in een woning
terechtkomt.’ Deze constructie gaf soms wat gedoe met de woningcorporatie als er een woning
leegkwam. ‘Dan kregen we een nieuwe contactpersoon en moesten we ‘t telkens uitleggen.
Inmiddels is deze communicatie met Stadgenoot goed, en is ook dáar duidelijk hoe het híer
werkt.’
Boomspecialist
Een bloemetje voor de bewoonster met een gebroken voet, de buurjongen en de buurvrouw die
het trappetje sneeuwvrij maken, een wekelijkse kop thee bij de oudste bewoner Flore,
gezamenlijke tuinwerkdagen, de gezamenlijke ruimtes schoonhouden, en voor corona een
jaarlijks tuinfeest en de kerstlichtjesborrel … de bewoners staan voor elkaar klaar en zijn erg
betrokken. Het verschil met een bewonerscommissie is dat een vereniging een bestuur heeft, en
leden en bewoners ook meer met elkaar doen naast kwesties met corporatie regelen. Zoals
samen de tuin laten ontwerpen en inrichten, of een kunstcommissie die een tentoonstelling in
het trappenhuis organiseert. Uiteraard is er wrijving en verschil van mening – het is ten slotte
Amsterdam. Zoals de scheve boom die vervangen moest worden toen de verzakte tuin werd
opgehoogd – niet alle bewoners waren het hiermee eens en schakelden zelf boomspecialisten in.
‘Dit soort dingen zijn vervelend, maar verstoren de relaties niet. En dat niet alle bewoners lid
zijn van de vereniging, is ook geen probleem. Het betekent niet dat mensen minder betrokken
zijn.’ Hansje ging in het bestuur kort nadat ze hier kwam wonen: ‘Ik wilde iets sociaals doen,
heb een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel en ik ben precies in cijfers.’ Nu is ze nog het enige
bestuurslid: de voorzitter ging na dertig jaar voorzitterschap echt met pensioen en het andere
bestuurslid verhuisde. ‘Wanneer corona een beetje gezakt is, wordt het bestuur wel weer
compleet.’

Hansje Verbeek, penningmeester
van bewonersvereniging De Brug
De oudste bewoner Flore is 87 jaar
De jongste bewoner Remi, hier
samen met Hansje, is 12 weken

Aanbod scholing door Huurgenoot
Aanbod scholingen door Huurgenoot
Als bewonerscommissie wordt er veel van u gevraagd. Het is niet meer dan logisch dat u niet altijd de benodigde kennis in huis

hebt om bepaalde vragen te kunnen beantwoorden. Om u daarbij te helpen wil Huurgenoot graag weten waar de leemtes zitten in

uw kennis zodat daarover een cursus of training voor de bewonerscommissies kan worden georganiseerd. De activiteiten van de
commissies lopen uiteen, dus zullen de vragen ook een breed gebied bestrijken.De volgende cursussen zijn in elk geval al
beschikbaar voor de bewonerscommissies van Huurgenoot. Ze zijn via de computer te volgen wanneer u inlogt op de website.

Een nieuwe bewonerscommissie:
Wat zijn eigenlijk de regels voor een bewonerscommissie, bij wie kun je terecht met vragen en wie kan je echt helpen als er iets
te moeilijk of ingewikkeld is?In deze cursus krijgt u uitleg over de overlegwet, de woningwet, en wat huurderskoepels zoals
Huurgenoot zijn. Met kennis van de geldende regels kunt u ook Stadgenoot aanspreken op die regels.

Van groep bewoners naar een bewonersgroep

De organisatie van en samenwerking in een commissie vallen soms niet mee. Wie doet wat in de commissie en hoe worden taken
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ingegaan op het trio voorzitter, secretaris en penningmeester, functies die vrijwel elke

organisatie heeft. Hoe zit je een vergadering voor, hoe maak je een goed leesbaar verslag en hoe houd je het budget goed bij
zodat je de financien kunt verantwoorden.

Een nieuwsbrief maken
Contact met de bewoners is belangrijk, zeker nu je elkaar minder spreekt. Een nieuwsbrief kan een goed communicatiemiddel
zijn. Hoe maak je een nieuwsbrief zo, dat de bewoners hem lezen. Daar gaat deze cursus wat dieper op in.

Huurders en eigenaren in een complex.
In veel complexen van Stadgenoot zijn woningen verkocht. Hoe zit dat nu met een VvE? En wat zijn de rechten van de
huurders? Deze cursus geeft een toelichting op de regels voor eigenaren en die voor huurders en geeft aandacht aan de
knelpunten tussen deze regels. Ook tips over hoe je samenwerking binnen een complex vorm kunt geven.

Servicekosten
Elk jaar komt hij opnieuw, de afrekening van de servicekosten. Wat zijn dat precies, de servicekosten, waar betaal je voor, hoe

heb je daar invloed op en wat kun je doen als je het niet eens bent met de afrekening? Daarover gaat de cursus servicekosten, de
wetgeving en regels, wat valt er wel en niet onder, hoe maak je bezwaar en welke termijnen gelden daarbij.

En wat nog meer?
Zijn er nog andere zaken waarover u graag uw kennis wilt bijspijkeren? Laat het Huurgenoot weten, dan kan het bestuur

uitzoeken of en hoe daar iets mee gedaan kan worden. Voorlopig zullen scholingen online plaatsvinden. Ook veel bijeenkomsten
zijn online. Kunt u wel al inloggen maar wilt u meer weten over hoe u met MS Teams of met ZOOM kunt werken? Dan wil
Huurgenoot daar graag een online training over geven. Laat dat zeker even aan ons weten.

Eenmalige huurverlaging
De minister heeft voorgeschreven dat alle huurders met een laag inkomen en een hoge huur een huurverlaging moeten
krijgen naar een voor hen betaalbare huur. Wat houdt dat in: Huurders met een inkomen lager dan 23.725(eenpersoons) of
32.200 (meer persoons) en een huur hoger dan de aftoppingsgrens die voor dit huishouden geldt (633,25 een- en
tweepersoons, 678,66 meer persoons) krijgen van de verhuurder een huurverlaging tot op of net onder die grens. De regeling
gaat uit van de bedragen als zijnde de kale huur of netto huur dus de huur zonder de servicekosten.
Deze huurverlaging is permanent, de lagere huur is de basis voor alle toekomstige verhogingen. Huurders die voor 1 juli een
huurverlaging hebben gekregen krijgen geen huurverhoging per 1 juli. Hoe krijgen huurders deze huurverlaging: Er zijn twee
manieren waarop deze huurverlaging geregeld wordt.

Via de belastingdienst
Voor huurders die al in 2019 een laag inkomen hadden geeft de belastingdienst dit door. Dit gaat op dezelfde manier als bij
de inkomensafhankelijke huurverhoging, de corporatie vraagt de inkomens op van alle huishoudens die een huur hebben
boven de grens. De belastingdienst geeft dan door in welke categorie het inkomen zit (lager dan 23.725, tussen 23.725 en
32.200 of hoger dn 32.200) en het aantal personen in het huishouden. De corporatie doet dan een voorstel aan de huurders
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die recht blijken te hebben op de huurverlaging in de loop van maart. De huurverlaging gaat dan in per 1 mei.

Zelf aanvragen
Er zullen (helaas) veel huurders zijn die in de loop van 2020 hun inkomen hebben zien dalen. Die gegevens heeft de
belastingdienst nog niet (u moet immers nog aangifte doen). Toch kunt u ook deze huurverlaging krijgen.
De huurder moet zich daarvoor zelf melden bij Stadgenoot. Bij de aanvraag moet de huurder bewijzen sturen dat hij 6
maanden voorafgaand aan de aanvraag een laag inkomen had. Heeft de huurder die gegevens paraat dan hoeft
hij alleen nog een verklaring over de samenstelling van zijn huishouden te hebben. Deze link verwijst naar modelbrief om
een aanvraag te doen. https://www.woonbond.nl/publicatie/modelbrief-huurverlaging-2021

Binnen drie weken na de aanvraag (als die compleet is) krijgt u een voorstel. De verlaging gaat in op de eerste van de
maand nadat een volle maand is versteken na de datum van het voorstel. Komt het voorstel in maart dan is de datum van
ingang 1 mei (voor de 1e mei moet eerst de hele maand april voorbij en het restant van de maand maart). Doe
dus zo snel mogelijk het voorstel, dan gaat het ook sneller in. de huurverlaging kan aangevraagd worden tot 31
december van dit jaar. Dus ook als het inkomen daalt in de loop van 2021 kunt een beroep gedaan worden op deze verlaging.
De huurder moet wel al 6 maanden een laag inkomen hebben.

Huuraanpassing 2021
Goed nieuws voor huurders dit jaar. Minister Ollongren heeft bekend gemaakt dat de sociale huren in 2021 niet mogen stijgen. Dit geldt ook
voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. De demissionair minister voert een motie uit van SP-kamerlid Beckerman.
Stadgenoot en Huurgenoot waren al geruime tijd in overleg over huurverhoging 2021. Huurgenoot heeft hierbij ondersteuning gekregen van
twee leden uit onze bewonerscommissies. Dit overleg heeft plaatsgevonden met in het achterhoofd de eerder genoemde motie Beckerman
maar ook de initiatiefwet van kamerlid Nijboer (PvdA), welke iets zegt over de huurverhoging in de vrije sector. Op het moment van schrijven
wordt de motie Beckerman uitgevoerd. De wet Nijboer moet nog door de Eerste Kamer goedgekeurd worden. Het voorstel van Nijboer is:
maximaal 1% huurverhoging boven inflatie voor alle woningen in de vrije sector, dus 2,4%.
Huurgenoot heeft inmiddels de adviesaanvraag van Stadgenoot ontvangen. In de adviesaanvraag is duidelijk geworden dat Stadgenoot,
vooruitlopend op het goedkeuren van de wet Nijboer, een maximale huurverhoging van 2,4% toepast in de vrije sector. Dit is behoorlijk lager
dan voorgaande jaren. Er zal 2,4% huurverhoging aangezegd worden voor huren die onder de markthuur liggen en 1,4% voor huren die boven
de markthuur liggen. Woningen in het middensegment blijven in het middensegment en worden, waar nodig, afgetopt.
Wij willen Stadgenoot adviseren de huren in de vrije sector minder te verhogen. De verhogingen in de vrije sector komen immers nog harder
aan omdat de huren al hoger liggen. Deze huurders hebben de laatste jaren al forse verhogingen gehad. Hun inkomens zijn door de corona
crisis zeker zo hard geraakt als die van de sociale huurders. Huurgenoot ziet het een beetje als solidariteit, omdat de huurders in de sociale
sector helemaal geen huurverhoging krijgen. Wij willen voorstellen de huurders die een huur onder de markthuur betalen maximaal 1,4%
huurverhoging aan te zeggen en voor huurders van wie de huur boven de markthuur ligt een huurverhoging van maximaal 0,4% vast te stellen.
Binnenkort ontvangt u van ons de complete adviesaanvraag en ons concept advies. Wij zullen u vragen uw mening te geven.

Duurzaamheid
Huurgenoot en Stadgenoot overleggen regelmatig over wat er allemaal nodig is om onze ambities waar te maken. Een van de
ambities is: duurzaamheid. Een belangrijk onderwerp van gesprek daarbij is hoe we de bewoners bij de plannen betrekken.
Het is voor Huurgenoot van essentieel belang dat de huurders vanaf het begin bij de plannen betrokken worden. Dit kan via
de bewonerscommissie, indien deze aanwezig is, maar anders zullen we samen met Stadgenoot zoeken naar andere vormen.
Het is belangrijk dat eventuele ideeën van huurders serieus in de planvorming meegenomen worden. Een vorm van
duurzaamheid is dubbel glas. Stadgenoot zal bij het streven naar duurzaamheid ook altijd kijken naar aanpassingen op
“natuurlijke” momenten. Dat betekent bijvoorbeeld door bij isoleren van woningen te beginnen met plaatsen van dubbel glas
van voldoende kwaliteit. Een versnelde aanpak door Stadgenoot om enkel glas of semi enkel glas te vervangen door dubbel
glas is een wens en een aanbeveling van Huurgenoot.Huurgenoot wil graag dat op complex niveau de tijdsplanning van het
vervangen van glas wordt bekeken en dat binnen 5 jaar het (semi) enkel glas wordt vervangen. Eventueel dient daartoe de
MJOB te worden aangepast. Huurgenoot wil graag met Stadgenoot de ins & outs van het vervangen van glas bespreken en
acht het ook van groot belang dat de betreffende huurders participeren in dit overleg . Enkel glas moet niet jaren mee gaan, in
tegenstelling tot andere dingen. In de gemeenschappelijke (vergader)ruimte van gemengd complex Rapenburgerplein staan in
een keukenkastje kop en schotels van de Algemene Woningbouw Vereniging, die op 1 juli 2008 fuseerde met Het Oosten tot
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het huidige Stadgenoot. De kop en schotels worden nog regelmatig gebruikt en verscheidene medewerkers van Stadgenoot
hebben er de afgelopen jaren uit gedronken. Duurzaamheid kan ook in kleine dingen zitten, laten we ons daar bewust van
zijn.

Zo ziet u maar, sommige dingen kunnen jaren mee.
Als u vragen hebt kunt u ons altijd mailen of
bellen. info@huurgenoot.nl

Dit is de nieuwsbrief van Huurgenoot, de huurdersorganisatie bij Stadgenoot.
info@huurgenoot.nl
www.huurgenoot.nl

Met medewerking van:
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Nienke Vleerlaag
Charlotte Bogaert (foto’s)
Ria Heldens

