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• Agenda voor vanavond: 
1. Opening 

2. Inleiding 

3. Voorstellen nieuw lid Huurderspanel Wonen Vierlingsbeek 

4. Huurverhoging 1 juli 2017 

5. Onderhoudsplanning 2017 

6. Actualiteiten en beleid Wonen Vierlingsbeek 

- Algemeen 

- Organisatie 

- Nieuwbouwplannen 

- Landelijke ontwikkelingen 

 

   Pauze 

7.     Presentatie Ons Thuus 

8.     Rondvraag 

9.   Sluiting  
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AEDES-BENCHMARK 

Woensdag  5 april 2017 



        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  
Meer weten: Google op Aedes Benchmark          (uitgebreid rapport !) 
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• Huurderspanel Wonen Vierlingsbeek 

 In de regelgeving voor woningcorporaties is één of andere vorm 

 van huurdersbelangenorganisatie voorgeschreven. Wonen VB 

 kende in het verleden geen georganiseerd overleg. 

 

 Dit jaarlijks huurdersoverleg werd gezien als …… 

 

 7 november 2015 is de samenwerkingsovereenkomst getekend 

 In 2016 van start gegaan met ons huurderspanel 

 7 huurders 
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• Even voorstellen:  
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• In 2016 3 formele bijeenkomsten 
• Woonvisie en prestatieafspraken met gemeente Boxmeer,  

• Ondernemingsplan 2016-2019, meerjarenbegroting,  

• huurbeleid 2016 en 2017 en een kennissessie over huurbeleid,  

• rolwisseling binnen RvC, diverse plannen voor nieuwbouwprojecten,  

• jaarrekening 2015, ontwikkelingen organisatie, bedrijfsvoorgangsoverzichten,  

• beleid medische urgentie, verkoopbeleid (kortingsregeling),  

 

• En beslissing om medio 2017 te stoppen met 
adverteren woningen in Boxmeers weekblad.    

    Per 1 mei alleen nog adverteren via de Website 
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• - Huurverhoging  (algemeen) 

– Altijd op 1 juli (aanzegging voor 1 mei in de bus) 

– Huurprijzenwet regelt de huurverhoging 

– Uitgangspunt gem. verh. inflatie vorig jaar + 1 % 

– Inflatie in 2016 was 0,3% (2015 0,6%) dus 1,3% 1) 

– Inkomensafhankelijke huurverhoging (landelijk beleid !) 2) 

 Huurverhoging per inkomensgroep (inkomen 2015)/Landelijk beleid ! 

 - Inkomen tot € 40.349,00 krijgen een huurverhoging van max. 2,8%  (0,3% + 2,5%) 

 - Inkomen boven € 40.349,00 maximaal 4,3% (0,3% + 4%) 
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Voorlopig RvC besluit: 
- Wonen Vierlingsbeek past inkomensafhankelijk huurverhoging toe (conform beleid 2014/15) 

- Huurverhoging 2,9% voor inkomens boven € 40.349,00 en 0,2% voor overige huurders 

 huurverhoging bij mutatie leveren op jaarbasis ca 0,5% op, dus totale huursom-  

 stijging ca. 0,7%  (voor inkomens < € 40.349,00) . (mag maximaal 1,3% zijn in 2017) 

- Of huurverhoging 4% voor inkomens boven € 40.349,00 en 0% voor overige huurders 

 

Dit besluit is op 23 februari 2017 voorgelegd voor advies aan het Huurderspanel  

Huurderspanel: 
Het huurderspanel heeft alles overwegende in haar advies een 3e alternatief naar voren 
gebracht, en wel geen inkomensafhankelijk huurbeleid toepassen, maar voor alle huurders 
0,2% toe te passen. Dit advies is gebaseerd op het feit dat volgens de inmiddels bekende cijfers 
slechts 11,6% van onze huurders scheef woont (dit was voorheen ca. 27%). 

11,6% wordt gezien als een acceptabel aantal scheefwoners, hetgeen bijdraagt aan een 
evenwichtige opbouw van onze wijken. 
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• - Huurverhoging Wonen Vierlingsbeek 

– De RvC heeft in haar vergadering van 13 maart 
besloten het advies van het huurderspanel over 
te nemen. 

 

– Dus 0,2% voor alle huurders van Wonen 
Vierlingsbeek  

– Vóór 1 mei aanzegging in de brievenbus 
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• Toelichting beleid Wonen Vierlingsbeek 
 - Iets boven inflatie maar niet maximaal ! (dit jaar uitzondering) 

 - Verhuurdersheffing jaarlijks richting € 800,00 per woning 

 - Deels op te vangen door gemiddeld jaarlijks 2 woningen (huidige 
    huurwoningen te verkopen)  

 - Deels door minder uit te geven (WV laag t.o.v. landelijk !) 

 - Genereren van extra huurinkomsten, daar waar verantwoord ! 

 - Doelgroep wat ons betreft tot ca. € 44.0000,00 (niet € 36.165,00) 

  € 36.165,00 is grens van passend toewijzen (europa) 

 - Dus geen inkomensafhankelijk boven € 40.349,00 (56 huurders) 

 - Gemid. huur € 508,87 = ca. 64,7% van max redelijk (streven 67%)  
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• Peildata voor vaststelling inkomen e.d 

 - Huishoudsamenstelling per 1 juli 2017 

 - Inkomen van de huisgenoten over het jaar 2015 (bekend in maart !) 

 - Alle inkomens (maar 1 jan < 23 jaar dan bedrag boven € 19.463,00) 

 - Gehandicapten en chronisch zieken uitgezonderd (regels !) 

 - Uitzondering pensioengerechtigden en grote gezinnen 

• Bezwaarprocedure 
 - Het vermelde inkomen klopt niet/inkomen 2016 < 2015 

 - Inkomen zelf of inkomen van teveel personen meegenomen 

 - Voor 1 juli 2017 bij verhuurder 

 - Honoreren of doorsturen naar huurcommissie 

 - Huurverlaging (max 2 x keer de toegepaste ink. afh huurverhoging) 
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 Passend toewijzen 

 95% van toewijzingen aan huurders die recht 
 hebben op huurtoeslag moet huur beneden 
 aftoppingsgrens liggen. 

 

 € 592,55 voor 1 en 2 persoonshuishoudens 

 € 635,05 voor meer persoonshuishoudens 

 

2016 heeft dit niet tot problemen geleid 
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• Toewijzing regelgeving BTIV  (“Europa”) 

 
- Tenminste 80% toewijzen aan doelgroep tot € 36.165,00 

- Tenminste 90% toewijzen aan doelgroep tot € 40.349,00 

 

 10% mogen we vrij toewijzen  

 gezien klein aantal mutaties weinig mogelijkheden 

  (gereserveerd voor bijzondere gevallen) 

 

Voorbeelden in de praktijk !!! 
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Praktijkvoorbeelden passend toewijzen. 

 

2 voorbeelden 

Toegelicht door Neeltje Timmermans 
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Te huur: gezinswoning, kale huurprijs € 625,- 

 

 

 

 

 

 

 

•   Familie Peter is een echtpaar met een thuiswonende zoon. Zij hebben interesse in de 
woning en hun verzamelinkomen is € 28.000,-. 

 

• De familie Peters komt in aanmerking voor deze woning. Volgens de geldende richtlijnen voor 
een drie- (of meer) persoonshuishouden met een inkomen tot € 30.150,- kunnen zij een 
woning huren met een huurprijs van maximaal € 635,05. 

 

• Voor een tweepersoonshuishouden met hetzelfde inkomen geldt dit niet! Zij kunnen een 
woning huren met een huurprijs van maximaal € 592,55. 

 

 

Woensdag  5 april 2017 



Te huur: appartement met lift,  kale huurprijs  € 599,- 

 

 
 

 

 

• Mijnheer Jansen heeft interesse: hij is alleenstaand en heeft een verzamelinkomen van € 
19.000,-.  

• Met een inkomen onder € 22.200,- kan meneer Jansen een woning huren met een huurprijs 
tot maximaal € 592,55. Deze woning is duurder en daardoor niet “passend”. Wonen 
Vierlingsbeek kan hem deze woning niet toewijzen. 

• Was zijn verzamelinkomen als alleenstaande hoger dan € 22.200,- geweest? Dan was de 
huurprijs wél “passend” geweest en was toewijzing geen probleem, zolang zijn inkomen lager 
is dan € 36.165,-. 
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  Heb ik recht op huurtoeslag ??  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Of stel de vraag aan onze medewerkers ! 
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Onderhoud 2017 
 

voor een totaalbedrag van € 712.414,-- 

Gebaseerd op MJB 2017-2021 
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Keukens vervangen :    
Complex 13 Cath. de Berthoutstraat 7 

Complex 39 Harry van Daalplein 13 t/m 31 

Complex 44 Hulderstraat 32 t/m 44 

Complex 50 St. Hubertusstraat 13 t/m 17 

 

Renovatie badkamer : 
 complex 40 ‘t Veld 12 t/m 14c, Lange Akker 31 t/m 39 

  Veldweg 4 t/m 10a, Trantert 52 t/m 54 
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CV ketel vervangen :    
Complex 6 Laurentiusstraat 29 

Complex 14 Pater Bleijsstraat 20 

Complex 20 Snejerspad 8, Achter de Linde 17,   
  Beekstraat 60 en Vlasakker 25 

Complex 21 Achter de Linde 1 t/m 7 en 22 t/m 28 

Complex 41 Kloosterhof 2 t/m 34 
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Dakvenster vervangen :    
complex 40 ‘t Veld 12 t/m 14c, Lange Akker 31 t/m 39 

  Veldweg 4 t/m 10a, Trantert 52 t/m 54 

 

Schilderwerk : 
Bijwerkbeurt : 

Complex 20 Snejerspad 8, Achter de Linde 17,   
  Beekstraat 60 en Vlasakker 25 

Complex 26 Schepenbank 1 t/m 12 en Gildelandt 7 t/m 11 
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Overschilderbeurt : 

Complex 9 Frank van Bijnenstraat 6, 8 en 20 

Complex 43 Merletgaarde 15 t/m 22 

Complex 49 Trantert 43, Veldweg 12 en 14 

Complex 52 Ringoven 37 t/m 51 

Complex 56 Jo de Kuperstraat 28 t/m 34 

 

 

Woensdag  5 april 2017 



 

 

              

                Actualiteiten 
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• Ondernemingsplan 2016-2019 

 “Partner in Wonen”  
Missie:              Afgestemd op de woonbehoeften per kern staat Wonen 
Vierlingsbeek voor kwalitatief wonen. Vanuit het wonen leveren we in samen- 
werking met onze partners een actieve bijdrage aan de vitaliteit van de kernen 
waar we bezit hebben 

We staan voor: 

 - betaalbaar wonen 

 - kwaliteit & duurzaamheid 

 - aanjager op gebied van leefbaarheid 
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Een aantal punten voor de komende jaren er uit gelicht: 

 versterken Governance *) 

 versterken van de rol van het huurderspanel 

 aanpassen interne organisatie *) 

 huurbeleid integreren in vastgoedstrategie 

 95% passend toewijzen  (regelgeving per 1 januari 2016) 

 gemiddeld 2 woningen per jaar verkopen 

 kleinschalige nieuwbouw daar waar behoefte is (aantoonbaar) 

 opstellen energiebeleidsplan (verduurzaming bezit) *) 

 uitwerken ZAV-beleid (2016-2017) 

 

Zie ook onze website (volledige plan en samenvatting) 
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• Aanpassen en versterken interne organisatie 
 Personele aanpassingen in 2016 

 Besluit aankoop en verbouwing Spoorstraat 27 

 Verhuizing naar nieuwe kantoorpand 1-5 juni 2017 

 Huidig kantoorpand inmiddels verkocht 

 

 Ook Spoorstraat 27a aangekocht 

 Deel betrokken bij kantoor 

 Na verhuizing planontwikkeling 27a   (2 vhe indien haalbaar)  
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• Energielabel  (onderdeel van woningwaardering) 

 - Alle huurwoningen voorzien van label 

 - Opvraagbaar via www.ep-online.nl 

 - Op papier, verzoek (via mail) aan  

  info@Wonenvierlingsbeek.nl 

 

 

 
Woensdag  5 april 2017 

http://www.ep-online.nl/
http://www.ep-online.nl/
http://www.ep-online.nl/
mailto:info@Wonenvierlingsbeek.nl


• 10 nieuwbouwwoningen Vierlingsbeek 

 Oplevering 29 november 2016  
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• Overige “plannen”  

- Vortum Mullem 2 x 4 woningen (2016) 

 Voorlopig in ijskast/te weinig behoefte 

 

- Holthees 5 woningen  (2017) 

 Behoefte peiling afgerond 

 PvE in concept vastgesteld 

 Verdere planontwikkeling opgestart  
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• Wonen Vierlingsbeek 
  - Verkoopbeleid bestaande huurwoningen 

   In 2013-2016, 16 verkocht 

   Zittende huurder max. 90% van taxatiewaarde  

    per 1 januari 2017 staffel ingevoerd (woonduur) 

   Verkoop Hulder 7 …………………. 

  - ZAV-beleid (start opstellen en uitwerken 2017) 

  - Tevredenheidsonderzoek /Benchmark ruime 8
   KWH-label (constante meting) 

  - Overleg woningen Mooiland (afgeketst) 
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• Vervolg Wonen Vierlingsbeek 

 - Huurachterstanden gedaald !! 
  We proberen er kort op te zitten ! 

  Afspraken Gem. Boxmeer/Plangroep 

  Ontruiming is geen doel op zich 

  Slepen aanpakken. Betaling begin van de maand ! 

  Automatische incasso  ruim 85% --  streven naar 90% 

 

  Belangrijk als er een probleem dreigt te ontstaan 

   Neem zelf contact op met Wonen Vierlingsbeek ! 
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Begin dit jaar laatste appartement 
verkocht 
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 P A U Z E   

 

Na pauze podium voor  

“Ons Thuus” 
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• Rondvraag 
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Bedankt voor uw komst  

   en aandacht ! 
 

Wonen Vierlingsbeek verhuist op 1 juni 2017 

Naar 

 

Spoorstraat 27, 5821 BB Vierlingsbeek 
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