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Verslag huurdersoverleg Wonen Vierlingsbeek 
Woensdag 6 april 2016, Zaal Concordia in Vierlingsbeek 

 

Aanwezig: 

Huurders:   35 huurders 

Wonen Vierlingsbeek:   Peter Verhoeven (directeur-bestuurder), Gerard Willems (opzichter), 

Henk Sijmons (administratie) en Neeltje Timmermans (verhuur en 

bewonerszaken) 

Raad van Commissarissen:  Ron van Daal, Cor de Boer, René Franssen en Huub van Mil 

 

1. Welkom! 
Directeur-bestuurder  Peter Verhoeven heet iedereen welkom bij dit jaarlijks huurdersoverleg.  

Wonen Vierlingsbeek streeft er naar dit overleg het ene jaar in Vierlingsbeek en het andere jaar in  

Overloon te organiseren. Helaas was er dit jaar in Overloon geen ruimte beschikbaar. 

Tijdens dit overleg zal Wonen Vierlingsbeek huurders informeren over de jaarlijkse huurverhoging,  

actualiteiten en onderhoudsplanning.  Peter Verhoeven attendeert alle aanwezigen er op dat deze  

vergadering bedoelt is voor algemene vragen. Voor individuele zaken kunt u op werkdagen contact  

opnemen met ons kantoor.  

 

2. Vernieuwde website 
Tijdens de tweede helft van 2015 is de website van Wonen Vierlingsbeek geheel vernieuwd. 

Informatie is overzichtelijker weggezet en de website is ook te bekijken en te gebruiken via tablet of 

smartphone. Ook is de website voorbereid op meer digitale dienstverlening. Een woonkeuzebon (om 

te reageren op huurwoningen) moet nu nog geprint worden; in de toekomst zal dit een digitaal 

formulier worden. Neem eens een kijkje op www.wonenvierlingsbeek.nl  

 

3. Aedes benchmark 
Ook dit jaar is er weer onderzoek gedaan door Aedes, de overkoepelende organisatie voor 

woningcorporaties, naar de tevredenheid van huurders over hun verhuurder. Landelijk scoren 

corporaties gemiddeld het cijfer 7,4. Kleine corporaties (zoals Wonen Vierlingsbeek) gemiddeld een 

7,7. Wonen Vierlingsbeek scoorde een 7,9. Op basis van de cijfers zijn we koploper op het gebied van 

huurderstevredenheid en qua lasten per woning zitten we net achter de koplopers maar boven de 

middengroep. Dat betekent dat we efficiënt werken, maar dat we (indien mogelijk) iets meer dan 

gemiddeld besteden aan kwaliteit. Dat is mooi om de avond mee te beginnen, maar wil niet zeggen 

dat het niet beter kan! 

 

4. Huurderspanel Wonen Vierlingsbeek  
Voorgaande jaren stond huurdersparticipatie steeds op de agenda en in 2015 is een nieuwe poging 

ondernomen. In de regelgeving voor woningcorporaties is één of andere vorm van een 

huurdersbelangenorganisatie voorgeschreven. Vorig jaar werd tijdens het jaarlijks overleg stilgestaan 

bij en geïnformeerd over wat een huurdersorganisatie inhoudt. 

 

http://www.wonenvierlingsbeek.nl/
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Het resultaat is dat op 5 november 2015 een samenwerkingsovereenkomst is gesloten tussen Wonen 

Vierlingsbeek en het huurderspanel. Wonen Vierlingsbeek zal over diverse onderwerpen met het 

panel in overleg treden en ook het panel kan onderwerpen op de agenda zetten. 

Dit jaar wordt dit langzaam opgebouwd, het is voor beide partijen wennen en leren van elkaar. 

Wonen Vierlingsbeek zal het panel stap voor stap meenemen in alle werkzaamheden en processen 

die een corporatie jaarlijks tegenkomt en doorloopt. Tot nu toe is het panel al betrokken geweest bij 

het ondernemingsplan, huurbeleid 2016 en woonvisie gemeente Boxmeer. 

 

Aangezien er nog geen formele voorzitter is opgestaan, doet Peter Verhoeven het woord vanavond 

namens het panel. De leden stellen zich één voor één voor: 

Ivonne van Sambeek uit Vierlingsbeek; 

Hans Gooren uit Vierlingsbeek; 

Sjen Frederix uit Vierlingsbeek 

Erik Langenkamp uit Holthees; 

Ingrid Reijnders uit Vierlingsbeek; 

Hans Hendriks uit Vierlingsbeek; 

Jos Pingen uit Holthees. 

 

Voor de toekomst zou het mooi zijn als meer kernen vertegenwoordigd zijn in het panel, dat (meest 

wenselijk) uit ongeveer 6-7 leden bestaat. Over aftreden en herverkiezing moeten nog afspraken 

worden gemaakt.  

 

5. Huurverhoging 2016 
Allereerst zal u dit jaar niet gevraagd worden wat u vindt van de huurverhogingsplannen en of u het 

er mee eens bent of niet. Het huurderspanel heeft hierin al geadviseerd en vertegenwoordigt de 

huurders. Omdat er pas half april beslissingen worden genomen over toepassing van eventuele 

inkomensafhankelijke huurverhoging en dat te laat is voor Wonen Vierlingsbeek om de aanzegging 

op tijd bij u te krijgen, wordt de huur niet inkomensafhankelijk verhoogd. Er is nog te veel 

onduidelijk.  

Dit jaar wordt de huur verhoogd met 1,6 % (=inflatie plus 1%), wettelijk is een maximale verhoging 

van 2,1 % toegestaan. Dit is op 15 februari 2016 besloten met de Raad van Commissarissen en op  

2 maart 2016 ter advisering voorgelegd aan het huurderspanel. Dit heeft geleid tot een positief 

advies. 

 

6. Huurbeleid 
De huur wordt door Wonen Vierlingsbeek verhoogd, maar niet maximaal (1,6% verhoging daar waar 

maximaal 2,1% is toegestaan). Het genereren van extra huurinkomsten is nodig, bijvoorbeeld voor 

het blijven doen van onderhoud en voor het realiseren van nieuwbouw. Daarnaast moet iedere 

woningcorporatie “verhuurdersheffing” afdragen. Dit is jaarlijks circa € 900,- per woning. Per woning 

dragen we dus ongeveer twee maanden huur af aan het rijk. Een deel hiervan vangen we op door er 

naar te streven twee woningen per jaar te verkopen aan de zittende huurder of bij opzegging van de 

woning en door zo efficiënt mogelijk te werken. 
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De huurprijs wordt onder andere bepaald door het woningwaarderingssysteem. Op basis van onder 

andere de WOZ-waarde en het energielabel krijgt een woning een aantal punten. Bij ieder 

puntenaantal hoort een maximaal redelijke huurprijs. Op dit moment verhuren wij bij mutatie bijna 

alle woningen tegen 67% van die maximale huurprijs die we zouden mogen vragen. De komende 

jaren wordt dit mogelijk gedifferentieerd: oude woningen verhuren tegen bijvoorbeeld 60-70% en 

nieuwe woningen tegen 80% van maximaal redelijk. Het is meer marktconform om iets meer te 

betalen voor een iets beter product. Gemiddeld zitten we nu voor alle woningen op circa 62%. 

 

7. Inkomensgegevens 
Mogelijk ontvangt u bericht van de Belastingdienst waarin staat dat uw verhuurder een 

inkomensindicatie gekregen heeft.  Wonen Vierlingsbeek heeft deze aangevraagd vanwege de 

mogelijkheid om de huurverhoging inkomensafhankelijk toe te passen. 

 

Wij weten NIET wat uw inkomen is. De Belastingdienst geeft alleen aan of u een inkomen heeft onder 

€ 33.678,-,  tussen € 33.678,- en € 44.360,- of hoger dan € 44.360,-. Wat u exact verdient weten wij 

dus niet en hoeven we alleen te weten als u wilt verhuizen naar een andere huurwoning van ons, 

vanwege wettelijke regelingen rondom inkomen en woningtoewijzing. 

 

8. Huurtoeslag 
De ervaring leert dat relatief veel huurders wel recht op huurtoeslag hebben, maar dit niet weten of 

niet aanvragen omdat ze denken niet in aanmerking te komen. U kunt een proefberekening maken 

(of laten maken door bijvoorbeeld een familielid) op www.toeslagen.nl , dan ziet u meteen of u recht 

heeft op toeslag.  U ontvangt huurtoeslag op uw eigen rekening, het is niet meer mogelijk deze 

toeslag door uw verhuurder te laten ontvangen om in mindering te brengen op uw huur. 

Wonen Vierlingsbeek levert jaarlijks voor 1 januari de door de huurverhoging  gewijzigde huurprijzen 

aan  Na de huurverhoging loopt uw toeslag dus gewoon door en in januari wordt deze aangepast. 

Ontvangt u huurtoeslag en daalt of stijgt uw inkomen? Vergeet dit dan niet door te geven aan de 

Belastingdienst. Zo voorkomt u dat u aan het einde van het jaar moet terugbetalen of nu een 

maandelijks bedrag mist waar u wel recht op heeft. 

 

9. Onderhoud 2016 
Voor onderhoud is dit jaar een bedrag van  € 1.074.738,- begroot. Vorig jaar waren de werkelijke 

kosten uiteindelijk € 730.058,-. In 2015 waren er geen mutaties (verhuizingen) die om forse ingrepen 

vroegen. Dit jaar wordt een aantal in de afgelopen jaren uitgestelde en doorgeschoven renovaties, 

alsnog uitgevoerd.  

 

Geplande werkzaamheden 2016: 

Keukens vervangen: Pritterweg 6 en 22, Pater Bleijsstraat 1a, 12 en 20 en na inspectie*  

Theobaldusweg 85, Beekstraat 7,9 en 11. 

*inspectie vooraf vanwege feit dat sommige huurders zelf hun keuken vervangen hebben naar persoonlijke wensen 

CV-ketel vervangen: Rieterweg 6 

Bitumen goten vervangen: Vrijthof 

Dakvenster vervangen: Heihoekscheweg 1 t/m 15, Trantert 1 t/m 16, Achter de Linde 52, 54 en 56, 

Snejerspad 41, 43 en 45 en Past. Swinkelsstraat 3, 5, 7 en 9. 

http://www.toeslagen.nl/
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Renovatie badkamer/toilet: Heihoekscheweg, Trantert, Achter de Linde, Snejerspad en Pastoor 

Swinkelsstraat 

Dakvenster vervangen: Kerkpad 2 t/m 14 even, De Goeijstraat 4 t/m 4d en Heihoekscheweg 34, 36, 

38 en De Bunder 20. 

Renovatie badkamer: Kerkpad, De Goeystraat en Heihoekscheweg. 

Overschilderbeurt: Vierlingsbeekseweg 8, Achter de Linde 1 t/m 7 en 22 t/m 28 

Bijwerkbeurt: Frank van Bijnenstraat 2, Vrijthof, Kloosterhof, Hulderstraat 32 t/m 44 even, Achter de 

Linde 2 t/m 20, Eikhofweg 1, 3 en 5, St. Hubertusstraat 13,15 en 17, D’n Hit 2 t/m 24. 

 

8. Ondernemingsplan 2016-2019 “Partner in Wonen” 
Begin 2016 is het nieuwe ondernemingsplan van Wonen Vierlingsbeek vastgesteld. Bij de opstelling 

daarvan zijn diverse “stakeholders” betrokken geweest, zoals gemeente Boxmeer, huurderspanel, 

dorpsraden, Mooiland en de interne organisatie. 

Missie:  Afgestemd op de woonbehoeften per kern staat Wonen Vierlingsbeek voor kwalitatief 

wonen. Vanuit het wonen leveren we in samenwerking met onze partners een actieve bijdrage aan 

de vitaliteit van de kernen waar we bezit hebben. 

Wonen Vierlingsbeek staat voor: 

 Betaalbaar wonen 

 Kwaliteit en duurzaamheid 

 Aanjager op gebied van leefbaarheid 

 

Een aantal punten voor de komende jaren uitgelicht: 

- Versterken Governance (gedragscode Woningcorporaties) 

- Versterken rol huurderspanel 

- Aanpassen interne organisatie* 

- Huurbeleid integreren in vastgoedstrategie 

- 95% passend toewijzen (overheidsmaatregel: verhuren aan huishoudens met inkomen 

passend bij huurprijs om zo hoge uitgaven huurtoeslag te voorkomen zie ook punt 14) 

- Gemiddeld 2 woningen per jaar verkopen 

- Kleinschalige bouw daar waar (aantoonbaar) behoefte is 

- Energiebeleidsplan (verduurzaming bezit) 

- Uitwerken ZAV-beleid 2016-2017; per woning bekijken en vastleggen wat huurders zelf 

gewijzigd hebben en hier afspraken over maken hoe achter te laten bij verhuizing. 

 

*Aanpassen interne organisatie 

 Momenteel loopt er een traject voor benoeming RvC lid, aangezien Ivon Creemers-Kroezen 

niet herkiesbaar was per 1 april 2016. Ron van Daal (voorzitter) en Cor de Boer zijn in 2017 

aftredend en daar geldt hetzelfde voor. Voor het aanstellen van een RvC lid zijn wettelijke 

richtlijnen, zo moet dit gebeuren via een formele advertentie en ondergaat het beoogde 

nieuwe lid een “fit en proper” test bij de minister. 

 Aantal uren verhuur en bewonerszaken (Neeltje Timmermans) is per 1 april 2016 uitgebreid 

van 20 naar 24 uur. 

 Gerard Willems (Grad) gaat per 1 december 2016 met vervroegd pensioen. Het traject voor 

opvolging start volgende maand. Het is de bedoeling dat zijn opvolger een periode samen 
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met hem werkt om zo kennis over te dragen die (nog) niet geautomatiseerd of op papier is 

vastgelegd. 

 

10. Energielabel 
Alle huurwoningen zijn voorzien van een energielabel. Via www.ep-online.nl kunt u met uw postcode 

en huisnummer opvragen welk label uw woning heeft. Nieuwe huurders ontvangen het label bij de 

sleuteloverdracht. Wilt u ook graag een geprint label ontvangen? Neem dan even contact met ons 

op. 

In 2020 moeten al onze woningen gemiddeld label B hebben. Dat betekent dat nog steeds een aantal 

woningen label C of lager kan hebben, omdat er uit wordt gegaan van het gemiddelde van alle 

woningen samen.  Deze beslissing is genomen vóór de verhuurdersheffing (zie ook punt 6, 

huurbeleid) werd doorgevoerd en nu al blijkt dat niet alle corporaties voldoende middelen hebben 

om alle maatregelen te treffen die nodig zijn om gemiddeld op label B uit te komen. Door 

nieuwbouw te realiseren stijgt het gemiddelde van de labels ook; nieuwe woningen worden 

vanzelfsprekend gebouwd met een zo goed mogelijk label. 

 

11. Nieuwbouw / aankoop bestaande bouw 
Merletgaarde, Vierlingsbeek 

In 2015 is besloten dat acht seniorenwoningen aan de Merletgaarde in Vierlingsbeek gesloopt 

worden om plaatst te maken voor nieuwbouw. Alle huurders huren inmiddels een andere woning en 

de werkelijke sloop begint nog deze maand. De plannen voor vervangende nieuwbouw, tien 

levensloopbestendige en energiezuinige woningen, zijn in een vergevorderd stadium en vooralsnog 

gepland voor mei-december 2016. De verwachting is dat de huurprijzen tussen € 575,- en € 675,- per 

maand zullen liggen. Zodra hierover meer informatie bekend is, vindt u die op onze website. 

Inschrijven voor deze woningen kan pas als de huurprijs definitief is vastgesteld. Wij zullen de 

woningen ruim op tijd adverteren, zodat de nieuwe huurders nog keuzemogelijkheden hebben voor 

bijvoorbeeld de keuken. 

Heeft u interesse? Schrijf u dan nu al in als woningzoekende! U kunt bij inschrijving namelijk niet 

reageren op lopende advertenties, maar pas op de eerstvolgende advertentie. Wachten met 

inschrijven tot de woningen geadverteerd zijn, betekent dus dat u per definitie te laat bent.  

 

Vortum-Mullem en Holthees 

Momenteel wordt er onderzocht of het mogelijk is in Vortum Mullem 2 x 4 woningen te realiseren in 

2016. De behoefte aan huur en koop (koopwoningen mogen door ons niet meer gebouwd worden 

volgens de nieuwe woningwet, huurwoningen wel) wordt gepeild en de aannemer zorgt voor een 

indicatie van prijsvorming. 

In Holthees moet deze behoeftepeiling nog opgestart worden, voor 5 woningen in 2016-2017. In 

beide situaties geldt dat de dorpsraden hierin het initiatief genomen hebben en dat zij ook 

verantwoordelijk zijn voor het aantonen van voldoende interesse om de woningen af te nemen. 

 

Mooiland 

Met woningcorporatie Mooiland is er contact geweest over mogelijke overname van woningen door 

ons in Maashees, Vierlingsbeek en Overloon. Het ziet er naar uit dat alleen Vierlingsbeek en 

http://www.ep-online.nl/
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Maashees bespreekbaar zijn. Het gesprek hierover wordt in de loop van 2016 hervat, vanwege 

wisseling binnen de directie van Mooiland. 

 

12. Verkoop bestaande woningen 
Begin 2013 (startjaar) zijn de huurders van 65 woningen aangeschreven. In 2013 zijn er vijf woningen 

verkocht, in 2014 vier en in 2015 vier. Begroot is om vanaf 2015 twee woningen per jaar te verkopen. 

Over het algemeen zijn het tweekappers waarvan één woning al verkocht is. Wilt u weten of uw 

woning op de verkooplijst staat? Neem dan even contact met ons op. 

 

13. Tevredenheidsonderzoek 
Wonen Vierlingsbeek werkt samen met een aantal andere kleine corporaties gelegen aan of bij de 

Maas. Deze samenwerking is vastgelegd onder de naam “Domaas”. Vanuit deze samenwerking is er 

een pilot gestart voor een tevredenheidsonderzoek met metingen via KWH (Kwalitieitscentrum 

Woningcorporaties Huursector). Maandelijks wordt gemeten hoe tevreden huurders zijn over 

mutaties (vertrekkende en nieuwe huurder), onderhoudswerkzaamheden en eventuele overige 

contacten. U leest hier meer over op onze website in het nieuwsbericht “Tevredenheid van u als 

huurder” dat op 8 maart 2016 werd geplaatst. 

 

14. Huurachterstand 
Plangroep 

De huurachterstanden zijn gedaald. We streven ernaar om onder 1% te blijven. Eind december 2015 

was dit 0,39% en eind maart 2016 0,44%. 

We zitten er kort op als de huur een keer niet of niet op tijd betaald is en proberen snel contact te 

krijgen met de huurder. Met de gemeente Boxmeer en Plangroep hebben we afspraken gemaakt 

over het bieden van begeleiding bij huurachterstand en eventuele andere betalingsachterstanden. 

Lukt het niet om met een huurder betalingsafspraken te maken of worden deze niet (goed) 

nagekomen, dan is het onze verantwoordelijkheid om de huurder hierbij te helpen. Dat kan dan een 

verwijzing naar Plangroep zijn voor het op orde brengen en houden van de financiën en maken van 

passende afspraken met schuldeisers. 

Doorsturen van een betalingsachterstand naar de deurwaarder of zelfs naar de rechter voor een 

ontruimingsvonnis, is wat ons betreft een middel en geen doel op zich. Hiertoe gaan we alleen over 

als gemaakte afspraken niet nagekomen worden of wanneer het onmogelijk is contact te krijgen met 

een huurder. In 2015 is er één ontruimingsvonnis gehaald maar uiteindelijk is deze niet uitgevoerd. 

Huur op tijd betalen! 

Huur is een brengschuld die u aan het begin van de maand moet betalen. Een aantal huurders 

betaalt aan het einde van de maand en dus eigenlijk steeds te laat en dit gedrag noemen we 

“slepen”. Dit is zo gegroeid maar brengt wel een risico mee: als u die maand niet kunt betalen of dit 

vergeet, dan heeft u de maand erna feitelijk al twee maanden huurachterstand!  

Een aantal huurders is helaas nog steeds “sleper”, maar een aantal is het ook gelukt om met behulp 

van een betalingsregeling, deze maand achterstand in te lopen. 

Automatische incasso 

84% van de huurders betaalt automatisch; bij nieuwe verhuringen is het een voorwaarde vanuit de 

huurovereenkomst. Graag brengen we dit percentage naar 90%. U kunt dan nooit meer vergeten de 
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huur tijdig te betalen en als u van mening bent dat wij niet het juiste bedrag afgeschreven hebben, 

dit terug laten storten via uw bank.  

 

14. Passend toewijzen per 1-1-2016 
Dit betekent dat bij 95% van de woningen die worden toegewezen aan huishoudens met recht op 

huurtoeslag, de huurprijs passend moet zijn bij het verzamelinkomen. In onderstaande tabel ziet u 

om welke bedragen dit gaat: 

 

Uw huishouden Uw verzamelinkomen Maximale (kale) huurprijs 
bij toewijzing 

1 persoon tot AOW-
leeftijd 

€ 22.100,- of lager € 586,68 

2 personen tot AOW-
leeftijd 

€ 30.000,- of lager € 586,68 

3 of meer personen tot 
AOW-leeftijd 

€ 30.000,- of lager € 628,76 

1 persoon vanaf AOW-
leeftijd 

€ 22.100,- of lager € 586,68 

2 personen vanaf AOW-
leeftijd  

€ 30.050,- of lager € 586,68 

3 of meer personen 
vanaf AOW-leeftijd 

€ 30.050,- of lager € 628,76 

 

In combinatie met regels over toewijzing van 90% van de woningen aan huishoudens met een 

inkomen van maximaal € 35.739,- (1 juli 2015) komen de middeninkomens steeds meer in de knel. Er 

mag slechts 10% toegewezen worden aan de groep mensen met inkomen tussen € 35.739,- en  

€ 39.874,-). Aangezien er jaarlijks gemiddeld 25-30 woningen vrij komen bij Wonen Vierlingsbeek, 

biedt de overheid ons weinig ruimte om die middengroep tegemoet te komen. Aedes voorziet 

landelijk ook negatieve effecten voortvloeiend uit deze maatregelen. 

 

15. Glasvezel (LVCNET) 
De gemeenten in het Land van Cuijk zijn blij met het initiatief om een gebied dekkend 

breedbandnetwerk te realiseren. Hiervoor is LVCNET opgericht. Bij voldoende deelname wordt dit 

netwerk “uitgerold”, in juli wordt hiervoor de balans opgemaakt. 

Wonen Vierlingsbeek ondersteunt het initiatief en gaat akkoord met aansluiten in de meterkast, 

maar is geen partij in deze. U als huurder beslist zelf of u deelneemt of niet. 

 

16. Koopwoningen  Merletgaarde 
In dit project zijn nog slechts drie appartementen te koop! Deze parkwoningen zijn onlangs geheel 

afgebouwd en voorzien van keuken, sanitair en tegelwerk. Kijk op onze website voor meer informatie 

of neem contact op met makelaar Elly Wintjes, telefoon (0485) 470 972. 
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17. Rondvraag 
1. Vraag: Worden de levensloopbestendige woningen aan de Merletgaarde voorzien van 

glasvezel én coax?  Antwoord: Dat weten we nog niet. Bijzonderheden zullen we te zijner tijd 

bespreken met de nieuwe huurders. 

2. Vraag: Wat doet Wonen Vierlingsbeek tegen koolmonoxide in de woning? Antwoord: 

geregeld en goed onderhoud aan alle installaties ter voorkoming van storingen en te hoge 

uitstoot. Eventuele aanvullende maatregelen waar u zich prettig bij voelt, zijn voor uzelf. 

3. Vraag: Ik heb en gebruik geen internet. Moet ik straks wel glasvezel nemen? Antwoord: Nee, 

dat hoeft u niet. Dit is niet verplicht! 

4. Vraag: Wanneer en hoe krijg ik meer inzicht in de WOZ-waarde van mijn huurwoning? 

Antwoord: Sinds 2015 zijn de WOZ-waarde en het energielabel onderdeel van het berekenen 

van de huurprijs van een woning. De gemeente moet huurders informeren over de WOZ-

waarde van hun woning. Op dit moment wordt binnen de gemeente Boxmeer bekeken wat 

hiervoor de meest werkbare manier is. U kunt tot die tijd ook met ons contact opnemen, wij 

kunnen u informeren over de WOZ-waarde van uw woning. 

 

 

-Einde- 

 


