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Bij de voorplaat:
Wanneer mag 
Bergopwaarts beginnen 
met de bouw van 95 
sociale huurwoningen 
aan de Europastraat in 
Deurne?



Beste huurders,

We zitten al weer dicht tegen de vakantie periode aan en uw hoofd staat misschien niet 
helemaal naar het lezen van uw huurdersblad Huurders Informatie. Wij vragen u toch om de 
moeite te nemen uw blad door te nemen, want er staan zeer zeker belangwekkende zaken in.
De jaarlijkse huurverhoging en huurverlaging van 1 juli is met een gemiddelde van 0,6% beslist 
een goed resultaat te noemen. Hoe dit tot stand is gekomen beschrijven wij voor u in deze 
editie.

Hoe de vastgestelde “Streefhuur” voor de woningen van Bergopwaarts er uit ziet en wat er 
precies mee bedoeld wordt hebben wij ook beschreven. Dit is interessant voor alle huurders, 
omdat het ook van belang is voor de toekomst. Niet alleen voor de huurverhoging of huurver-
laging, maar ook voor het betrekken van een andere woning van Bergopwaarts. 

U kunt in deze aflevering ook kennis nemen van een artikel dat handelt over Wonen en Zorg. 
In deze tijd van allerlei bezuinigingen op voorzieningen die met dit onderwerp van doen heb-
ben leek het ons dienstig om daaraan een artikel te wijden.

Verder kwam ons een zeer goed initiatief ter ore wat betrekking heeft op een honden losloop-
terrein in Asten, waar een flink aantal huurders van Bergopwaarts bij betrokken waren. We 
laten u graag kennis nemen van dit initiatief.
Voor wat het overige nieuws betreft verwijzen wij u graag naar een aantal belangwekkende 
zaken die wij voor u hebben beschreven.

Dan nu de vakantie. De één kan zich op dit gebied van alles veroorloven, terwijl de ander niet 
weet hoe hij of zij een eenvoudig uitstapje zou moeten bekostigen. Zo zit onze maatschap-
pij nu eenmaal in elkaar en daar moeten we mee om zien te gaan. Toch kan een eenvoudig 
uitstapje evenveel plezier opleveren als een dure luxueuze vakantie omdat de laatste vaak 
als heel gewoon wordt ervaren door mensen die met geld kunnen strooien. Kortom, hoe u uw 
vakantie ook vorm geeft, ons bestuur wenst u in elk geval daar veel plezier bij toe!!

Het bestuur van HBO De Peel.
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De Paddenstoelenwijk in Asten
De Paddenstoelenwijk in Asten is een wijk waarin veel huurders gehuisvest zijn in wo-
ningen van Bergopwaarts. In 2014 heeft men in deze wijk de handen ineen geslagen om 
te komen tot een terrein waar honden op een goede en veilige manier los konden lopen, 
daar konden spelen en hun overtollige energie kwijt raken. Aan de rand van de Padden-
stoelenwijk lag een terrein van de gemeente Asten braak, dat er erg geschikt voor leek.
Martien Manders, uit de Paddenstoelenwijk en een vrijwilliger van het eerste uur, ver-
telde ons hoe het hondenlosloopterrein tot stand is gekomen.

Initiatiefneemster
Thalita Kommer was degene die het eerst het idee daarvoor opperde en zij verzamelde 
een aantal vrijwilligers om zich heen met wie zij het idee deelde en de besprekingen 
startte hoe nu verder te gaan. We spreken dan over medio 2014. Wijkbeheerder Moniek 
Hoeve begon de lobby bij de gemeente Asten en het resultaat was dat toestemming werd 
verkregen van de gemeente om dit terrein in gebruik te nemen. Afgesproken werd dat de 
gemeente de groep een jaar proeftijd verleende om te bezien of het initiatief levensvat-
baar zou zijn.

Sponsoring
Het terrein lag er, maar er moest een omheining komen vanzelfsprekend. Gemeente 
Asten voorzag hen van 160 paaltjes. Die gingen de grond in en er werd draad gespannen. 
Die afzetting bleek niet te werken en er moest gaaswerk komen. Geld was daar niet voor 
aanwezig. Een oplossing werd gevonden bij Formido in Asten. Bij wijze van gift schonk 
Formido de gehele lengte van de omheining 200 meter aan de vrijwilligersgroep, die 
ondertussen wel zo’n 20 personen telde en zeer goed functioneerde. Allerlei zaken wer-
den aangepakt. Er verschenen toegangspoorten, bankjes, een waterpomp en nog diverse 
andere zaken die het terrein voor de honden en hun baasjes zeer aantrekkelijk maakten. 
Hierbij schonken de gemeente Asten, diverse bedrijven en ook particulieren zaken die 
dit voor de vrijwilligersgroep mogelijk maakten.

Hondenlosloopterrein in 
Asten



De Kluifzwam Asten
Na het proeftijdjaar deelde de gemeente Asten mee dat zij geen bezwaar had tegen het 
voortdurend gebruik van haar grond voor de doeleinden van de groep vrijwilligers. In juni 
2015 werd de stichting “Honden losloopterrein De Kluifzwam Asten “ opgericht. Vervolgens 
werd door de gemeente Asten een gebruikersovereenkomst gesloten met deze stichting 
voor het gebruik van haar grond. Het terrein wordt goed bijgehouden door de vrijwilligers. 
Gaten worden dichtgemaakt en het gras wordt regelmatig gemaaid. 

Creativiteitsprijs
De stichting ontving voor de uitvoering van dit fraaie buurtinitiatief ook nog de 
Creativiteitsprijs van de gemeente Asten.
Diverse huurders van Bergopwaarts maken deel uit van de vrijwilligersgroep die dit mooie 
plan vorm hebben gegeven en daarmee de leefbaarheid in de wijk een goede dienst 
hebben bewezen. Het is daarom dat wij hebben gemeend daar in ons contact- en infor-
matieblad aandacht aan te besteden. Kent u ook een dergelijk project waar huurders van 
Bergopwaarts aan mee hebben gewerkt en daar samen de vruchten van plukken: 

Meldt het ons a.u.b.!
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520 uitnodigingen
Begin mei 2016 bezorgden wij in de brievenbussen van ongeveer 520 huurwoningen van Berg-
opwaarts in Deurne in de wijk de Heiakker en in de Walsberg een uitnodiging van ons, Huurders 
Belangen Organisatie De Peel. Het was een uitnodiging voor een huurdersavond die gehouden zou 
gaan worden op 25 mei 2016 in het wijkcentrum van de Heiakker, aanvang 19.30 uur.

Huurdersavonden nieuwe stijl
Deze huurdersavond vond daar plaats, omdat ons bestuur besloten heeft met deze avonden naar 
de huurders tóe te gaan. Eerder hielden wij één avond in Deurne en één in Asten. Wij dachten dat 
we de huurders er een dienst mee bewezen als we naar hen toe zouden komen, zoveel mogelijk 
binnen hun eigen wijk of kerkdorp. We vroegen aan de huurders of zij zich voor deze avond aan 
wilden melden, zodat de gastheer daar rekening mee zou kunnen houden. Wij gaven wel aan dat 
huurders die zich liever niet aan wensten te melden evenzeer van harte welkom waren op deze 
avond.
Voor dat de avond plaatsvond kregen wij 3 afmeldingen binnen en 1 aanmelding. Dit was niet erg 
hoopvol, maar op 25 mei waren wij tijdig aanwezig, hebben de zaal ingericht, legden blocnootjes 
en de pennen klaar en de koffie stond te pruttelen. Toen er om precies half acht nog geen enkele 
huurder was verschenen stelden we elkaar gerust omdat het “Deurnes kwartiertje” nog niet om 
was. Toen ook dat kwartiertje om was en er nog geen enkele huurder op was komen dagen, zijn 
we kalm aan maar begonnen de zaak weer op te ruimen. Om acht uur nog niemand. We hadden 
intussen al wat koffie gedronken en hebben daarna de wat bittere nasmaak maar weggespoeld 
met een glas fris of een pilsje.

We gaan door!
We geven de moed niet op en de volgende huurdersavond heeft inmiddels plaatsgevonden op 6 
juli 2016 voor de huurders van Bergopwaarts in Deurne Centrum. Aan de hand van deze avond 
zullen we bekijken of we op deze wijze verder zullen gaan of dat we er nog eens zwaar over na 
moeten denken en wellicht het contact tussen ons bestuur en u de huurders anders in moeten 
kleden. U hoort van ons. Volg ons op onze website www.hbodepeel.nl 

De huurdersavond in 
De Heiakker in Deurne 
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Prestatieafspraken met de 
gemeente Deurne en
Bergopwaarts 
Actualisering prestatieafspraken
Voorjaar 2016, de actualisatie van de Prestatieafspraken tussen de gemeente Deurne, onze 
verhuurder Bergopwaarts en ons bestuur staan voor de deur. Zoals wij al eerder schreven 
is het maken en actualiseren van deze prestatieafspraken voor ons bestuur eigenlijk al een 
soort routine geworden. Het is namelijk zo dat vanaf 2009 het overleg  over dit zogenaam-
de Convenant en Prestatieafspraken plaatsvindt tussen de gemeente Deurne, Bergopwaarts 
en HBO De Peel.

Met de invoering van de nieuwe Woningwet is dit overleg voor alle huurdersorganisaties 
een recht geworden waar een beroep op gedaan kan worden. Ten tijde van het schrijven 
van dit artikel wordt de actualisatie van de prestatieafspraken behandeld in het college 
van B en W van Deurne, waarna de Raadsinformatiebrief kan worden verzonden. Begin juli 
2016 zullen de geactualiseerde prestatieafspraken dan worden ondertekend door de burge-
meester van Deurne de heer Mak, directeurbestuurder van Bergopwaarts de heer Theuws 
en de voorzitter van HBO De Peel mevrouw Raasveldt.
Op de foto’s ziet u ons bestuur in overleg met de beleidsadviseur Wonen van de gemeente 
Deurne mevrouw Duimelinks-Jansen en de manager Wonen van Bergopwaarts, de heer Kieft. 
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Huurverhoging of huurverlaging?
Als huurder van Bergopwaarts heeft u allen per brief te horen gekregen wat uw huur-
verhoging of HUURVERLAGING per 1 juli 2016 was. Ja, u leest het goed, voor het eerst 
zijn er huurders onder u die te horen hebben gekregen dat hun huur, soms wel tot 3% 
verlaagd wordt. Dit is het gevolg van het overleg over het huurbeleid dat wij hebben 
gevoerd met Bergopwaarts. Hebben wij, de huurders van Bergopwaarts, dit jaar last van 
het gedoe van minister Blok?? Ja, en dat geldt alleen voor de huurders met een huishoud 
inkomen boven de € 44.360,00. Bergopwaarts geeft deze groep huurders, 9,8% van de 
huurders en 464 in getal, de volle mep van 4,6% huurverhoging. Hoe wij, ons bestuur, 
daar mee om zijn gegaan leest u verderop in dit artikel.
 
We gaan nu aangeven hoe de huurmaatregelen 2016 in elkaar zitten. Daarbij wordt de 
term “streefhuur” gebruikt. Om u duidelijk te maken wat de streefhuur is, hebben wij 
daarvoor in deze uitgave een apart artikeltje geschreven. Wellicht kunt u dit even lezen, 
dan wordt de huurverhoging u wat meer duidelijk.

Is de kale huur méér dan de streefhuur?
Deze huurder krijgt een huurverlaging tussen de 0,1% en 3%. Het exacte percentage 
wordt vastgesteld aan de hand van de afstand van de kale huur tot de streefhuur. De 
huurverlaging eindigt bij het bedrag van de streefhuur.
Deze maatregel wordt toegepast op 579 woningen = 12,2%;
Is uw kale huur gelijk aan het bedrag van de streefhuur?
Deze huurder krijgt geen huurverlaging en ook geen huurverhoging. Deze huur blijft 
gelijk.
Deze maatregel wordt toegepast op 215 woningen = 4,5%;
Is de kale huur tot 10% lager dan de streefhuur?
Deze huurder krijgt een huurverhoging die ligt tussen de 0,1% en 0,6%. Het exacte 
percentage wordt vastgesteld aan de hand van de afstand van de kale huur tot aan de 
streefhuur. De huurverhoging eindigt bij het bedrag van de streefhuur.
Deze maatregel wordt toegepast op 865 woningen = 18,3%;
Is de kale huur meer dan 10% lager dan de streefhuur?
Deze huurder krijgt 1% huurverhoging.
Deze maatregel wordt toegepast op 2605 woningen = 55,1%;
Let op, het bovenstaande geldt uitsluitend voor huurders met een huishoudinkomen dat 
lager is dan € 44.360,00.

Huurverhoging hoogste inkomensgroep
Wij hebben verder in het overleg gemeend aandacht te moeten vragen voor de huurders 
van Bergopwaarts met een huishoudinkomen boven de € 44.360,00.
Minister Blok geeft de corporaties de mogelijkheid deze inkomensgroep een huur-
verhoging van totaal 4,6% op te leggen. 

  
 

De huurmaatregelen 2016 



Bergopwaarts gaf in het overleg aan gebruik te willen maken van de mogelijkheid om voor 
deze groep 4,6% huurverhoging op te leggen. In onze advisering hebben wij aangegeven dat 
wanneer deze huurverhoging dit jaar doorgevoerd zou gaan worden, deze inkomens groep 
vanaf de huurverhoging in 2013 tot op heden zo’n 22,6% huurverhoging voor de kiezen 
heeft gehad. 
Bij een gemiddelde huur betekent dat voor die huurders in die periode de huur met zo’n 
€ 112,00 per maand omhoog is gegaan. Omdat wij deze verhoging over de laatste vier 
jaren opgeteld wel erg hoog vonden, deden wij aan Bergopwaarts het voorstel deze totale 
inkomensgroep geen 4,6% maar 2,6% huurverhoging op te leggen.
Dit voorstel heeft Bergopwaarts verworpen. Als argumentatie gebruikte men daarbij dat dit 
zou leiden tot een hogere huurverhoging voor de lagere inkomensgroepen wat voorkomen 
dient te worden. Verder wordt dit jaar geen mogelijkheid geboden om binnen deze groep 
onderscheid te maken tussen huurders mét een AOW uitkeringen en huurders zónder deze 
uitkering. 
Bovendien geeft Bergopwaarts aan dat ook voor deze hoogste inkomensgroep de maximale 
huur geldt van € 674,00. Wanneer men dit maximum bereikt heeft volgt er geen huurver-
hoging. Het is verder zo dat de directie van Bergopwaarts ons meerdere malen heeft 
laten weten dat men de huurders met een gezinsinkomen uit de hoogste inkomensgroep 
beschouwt als scheefwoners die niet tot de doelgroep van Bergopwaarts behoren. 
Ons voorstel met betrekking tot matiging van de huurverhoging voor deze inkomensgroep 
werd dus verworpen.

De huurverhoging voor de hogere inkomensgroep, 9,8% van de huurders, ziet er als 
volgt uit:
 451 huurders krijgen 4,6% huurverhoging
 13 huurders krijgen een huurverhoging tussen de 1% en 4,6%

Conclusie
Ons bestuur is tevreden over de wijze waarop het overleg met Bergopwaarts over de 
huurmaatregelen 2016 is gevoerd. Ook over het resultaat mogen we tevreden zijn, een 
gemiddelde huurverhoging, over alle woningen gemeten, van 0,6%, gelijk aan het inflatie-
percentage over 2015. 
Wij hebben geprobeerd aan u uit te leggen op welke wijze wij in dit overleg hebben 
gehandeld, wat we hebben getracht te bereiken en wat het uiteindelijke resultaat is 
geworden. Mocht u over het geheel nog nadere informatie wensen te ontvangen dan kunt 
u daarvoor terecht op ons wekelijkse inloopspreekuur in ons kantoor aan de Stijn Streuvel-
slaan 48a te Deurne, op de donderdagen tussen 10.00 en 12.00 uur.
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De Raad van Commissarissen van Bergopwaarts
In de Raad van Toezicht van onze verhuurder Bergopwaarts hebben totaal vijf personen 
zitting. Deze raad wordt vrijwel altijd aangeduid als Raad van Commissarissen(RvC). Bij 
een totaal aantal zetels van vijf, schrijft de Woningwet voor dat twee van deze zetels 
worden ingenomen door personen die op een bindende voordracht van de huurdersver-
tegenwoordiging, het bestuur van HBO De Peel dus, worden benoemd. Halverwege 2015 
namen twee commissarissen uit deze raad na hun maximale zittingstermijn van twee 
maal vier jaren afscheid. Dit waren juist de twee commissarissen die door HBO De Peel 
werden voorgedragen en in de wandelgangen wel als “huurderscommissarissen” worden 
aangeduid. Ons bestuur diende dus twee personen voor te dragen, die zitting konden 
gaan nemen in de Raad van Commissarissen.

Sollicitatie en Selectieprocedure
Het hele traject werd begeleid door CBK werving & selectie bureau. Samen met de drie 
nog zittende commissarissen werd in goed overleg een sollicitatie- en selectiecommis-
sie samengesteld die zowel uit leden van de RvC bestonden als uit ons bestuur. Voor ons 
bestuur waren dit voorzitter Conny Raasveldt en secretaris Ton van de Weerd. In de RvC 
dienen personen zitting te hebben die expertise bezitten op bepaalde vak- en/of interes-
segebieden, zodat de totale RvC de kwaliteit bezit om hun toezichthoudende en advise-
rende taak uit te kunnen voeren. De twee nieuw te selecteren commissarissen dienden 
de zogenaamde juridische en de sociaal maatschappelijke zetel te gaan bezetten. In ver-
band met de nieuwe, uitgebreide, regels voor het benoemen van commissarissen uit de 
Woningwet en de reacties op de vacatures, heeft de selectieprocedure langer geduurd 
als wij verwacht hadden. Uit de selectieprocedure zijn, naar onze mening, twee uitste-
kende kandidaten geselecteerd die, met unanieme instemming van de selectiecommissie, door 
ons bestuur zijn voorgedragen. Deze twee kandidaten zijn daarop benoemd.

Juridische zetel mevrouw Noortje Ogg
Voor de juridische zetel is dit geworden mevrouw N.C. Ogg oud 37 jaar, die in Sterksel 
woonachtig is. Mevrouw Ogg is als advocate werkzaam in een door haarzelf opgericht ad-
vocatenkantoor genaamd ONS, dat een vestiging in Eindhoven, Roermond en Tilburg heeft. 
Daarvoor werkte zij bij enkele grotere Brabantse advocatenkantoren. Haar specialisatie 
ligt in het vastgoed- en verbintenissenrecht, ook behandelde zij huurrechtzaken en was in 
deeltijd docente bestuurs- en privaatrecht aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys.
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Nieuwe commissarissen 
voor Bergopwaarts 

Mevrouw Noortje Ogg
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In het interview dat deel uitmaakte van de sollicitatieprocedure viel het ons in positieve 
zin op dat mevrouw Ogg naast haar juridische vakkennis een behoorlijke dosis sociale ge-
voelens in zich heeft wat door ons als een pre wordt gezien.

Sociaal Maatschappelijke zetel de heer Edwin Delsing
De sociaal maatschappelijk component binnen de RvC wordt nu vertegenwoordigd door de 
heer E.H.A. Delsing, oud 56 jaar, wonende te Susteren. De heer Delsing is vanaf 2009 voor-
zitter van de Raad van Bestuur(éénhoofdig) van zorginstelling Land van Horne te Weert. 
Deze stichting is de zorgaanbieder die zowel zorg verleent onder regime van de Wet Lang-
durige Zorg(Wlz, vroeger de AWBZ en de Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo), maar 
ook de Zorgverzekeringwet(Zvw) en particulier. De zorg- en dienstverlening geschiedt door 
2300 medewerkers en 1200 vrijwilligers in 18 (woon-)zorglocaties en in de thuissituatie in 
Zuidoost-Noord-Brabant en midden Limburg.
Van 2002 tot 2009 was de heer Delsing voorzitter van de Raad van Bestuur van woningcor-
poratie woCom uit Helmond en Someren met toentertijd zo’n 7000 woningen in de verhuur. 
Onnodig te vermelden dat de heer Delsing op het gebied van wonen, zorg, sociale omstan-
digheden, bouwen, huren, verhuren etc. etc. niet alleen de expertise in huis heeft, maar 
op die gebieden al lang zijn sporen verdiend heeft.
Verder vermeldt zijn CV een uitgebreide opsomming van functies, scholingen, aanvullende 
opleidingen, masterclasses en bestuursfuncties en –activiteiten, veelal op het gebied van 
wonen, zorg, management, communicatie etc. etc. te veel om op te noemen.
Dit geheel is nog geen garantie dat de man achter al deze kwaliteiten de geschikte persoon 
is die door ons bestuur voorgedragen zou moeten worden voor deze zetel. Dat namelijk 
heeft moeten blijken uit het interview met de selectiecommissie. En wij kunnen u meede-
len dat wij, als bestuursleden van HBO De Peel, daaruit een zeer positieve mening hebben 
kunnen vormen over de persoon van de heer Delsing als kandidaat voor deze zetel. De 
selectiecommissie als geheel bleek unaniem positief in haar oordeel, zodat daarop de heer 
Delsing door ons bestuur is voorgedragen en daarna werd benoemd.

“Huurderscommissarissen”
Voor een goed begrip nog het volgende. Het is niet zo dat de commissarissen die op voor-
dracht van ons bestuur in de RvC zijn benoemd in die raad voor of namens HBO De Peel 
spreken of functioneren. Zij functioneren zoals dat is geformuleerd: “Zonder last of rugge-
spraak” en werken in deze raad op precies dezelfde wijze als de andere commissarissen in 
de RvC. Er is wel sprake van contact tussen deze twee commissarissen en ons bestuur. Een 
eerste overleg met mevrouw Ogg heeft reeds plaatsgevonden, een volgend overleg met 
beide commissarissen vindt plaats in juli 2016.
Wij vertrouwen er op dat we een goed contact met beide commissarissen op zullen kunnen 
bouwen en hebben daar beslist een goed gevoel over.

De heer Edwin Delsing



Waarom moet ik iets weten van de Streefhuur??
Dit zou u kunnen denken, daarom het volgende. In verband met de toewijzing van wonin-
gen, de huurprijzen en de huurverhoging of huurverlaging, is het voor u als huurder belang-
rijk om te weten wat uw streefhuur is. Gaat u verhuizen, betrekt u uw eerste huurwoning, 
hoe ziet mijn huurverhoging of huurverlaging er in de toekomst uit? Deze zaken hebben 
allemaal van doen met de Streefhuur.

Wat was de Streefhuur
Met de invoering van een nieuwe invulling voor de Streefhuur voor de woningen van Berg-
opwaarts, kunnen we stellen dat het voor ons, de huurders, duidelijkheid verschaft hoe 
het nu zit met de huurprijzen van de woningen van Bergopwaarts.
In het verleden was de streefhuur een percentage van maximaal toegestane huur aan de 
hand van het puntenaantal van de woning uit het Woning waardering Stelsel. Dat is nu 
losgelaten. Bij de nieuwe streefhuur is er een koppeling gemaakt met de grootte van de 
woningen, de aftoppingsgrenzen uit de huurtoeslag en de vastgestelde maximum huur voor 
alle woningen van Bergopwaarts.

Wat is nu de Streefhuur
De woningen van Bergopwaarts zijn allemaal ingedeeld in een categorie met een daaraan 
verbonden huur, die de streefhuur voor die categorie wordt genoemd. Deze streefhuren 
zijn:

• Een woning met 0 of 1 slaapkamer wordt door Bergopwaarts aangeboden met 
 een streefhuurprijs van € 409,92; 
• Een woning met 2 of 3 slaapkamers wordt door Bergopwaarts aangeboden met  
 een streefhuurprijs van € 586,68;
• Een woning met meer dan 3 slaapkamers wordt door Bergopwaarts aangeboden  
 met een streefhuurprijs van € 628,76

Op de hiervoor aangegeven categorieën zijn een aantal uitzonderingen gemaakt. Deze 
uitzonderingen zijn gemaakt op grond van het feit dat de betreffende woning(en) door hun 
opzet, indeling en/of uitvoering niet passen in de categorie die hierboven is aangegeven. 
Zij zijn daardoor in de naasthogere categorie geplaatst of, als de woning uit de catego-
rie € 586,68 of € 628,76 komt, wordt de huur op maximaal € 674,00 vastgesteld, dit is de 
maximale huur voor alle woningen van Bergopwaarts, met uitzondering van 9 woningen in 
Helmond in de Irenestraat. 
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Bij een aantal woningen wordt de maximaal toegestane huur met 10% verlaagd;
De hiervoor aangegeven uitzonderingen betreffen:

• 342 woningen die geen € 628,76 als huur krijgen maar € 674,00;
• 267 woningen die in prijsklasse 1 of 2 stappen hoger in huur gaan, dus: 
     € 409,92 wordt € 586,68 en € 586,68 wordt € 628,76 of € 674,00;
• 124 woningen; van deze woningen wordt de maximaal toegestane huur op grond  
 van het Woning Waardering Stelsel, teruggebracht naar 90% van de maximaal  
 toegestane huur;

Dit zijn dus 733 uitzonderingen op een totaal aantal woningen van ongeveer 4850;

Weg met de geliberaliseerde huur!
Bergopwaarts brengt verder vrijwel al haar woningen met een geliberaliseerde huur, dat 
wil zeggen een huur boven € 710,68 (prijspeil 2016), terug naar het niveau van de sociale 
huurwoningen. Dat wil dus zeggen dat zij gaan vallen onder de bepalingen die hierboven 
zijn weergegeven. Voor deze woningen zal dus ook weer het aanvragen van huurtoeslag 
mogelijk worden. Ook voor deze woningen gaat gelden dat € 674,00 de maximale huur zal 
bedragen. 9 woningen van het totale woning bezit van Bergopwaarts zullen geliberaliseerd 
blijven, dat zijn de woningen aan de Irenestraat in Helmond.

Het terugbrengen van de geliberaliseerde huur naar een sociale huur zal gebeuren bij mu-
tatie. Dat wil zeggen dat wanneer er sprake zal zijn van een nieuwe bewoner, de huur op 
dat moment van het geliberaliseerde niveau naar het sociale niveau zal gaan. Dit betekent 
wel dat de zittende huurder met een geliberaliseerde huur van deze regeling niet van kan 
profiteren. Opgemerkt wordt dat alle bedragen, die hiervoor genoemd zijn, zijn gebaseerd 
zijn op het prijspeil van 2016.

Het is wellicht een beetje gedoe om alles rondom de huren, het huurbeleid en de huurver-
hoging tot u te nemen. Wij hebben geprobeerd de streefhuur zo goed mogelijk in beeld te 
brengen bij u. Mocht het niet gelukt zijn en u wilt hier wat meer over weten, loop gerust 
even bij ons binnen op de donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur en we zullen met u 
de zaak nog even doornemen.

Let op!!!
Het bedrag van de streefhuur van de door u gehuurde woning van Bergopwaarts staat 
vermeld op de achterzijde van de brief die u onlangs ontving van Bergopwaarts over de 
huuraanpassing 2016. 



In een ver verleden ging je op je 65e vaak min of meer automatisch naar een bejaarden-
huis, waar je de rest van je leven sleet op een appartementje en verzorgd werd door de 
nonnen. Je had je medebewoners, er werd veel gekaart, nagenoeg altijd stond er een 
biljart en kinderen, familie en bekenden kwamen geregeld op bezoek.

Vanaf 1980 zijn er steeds minder plekken beschikbaar gekomen in verpleeg- en verzor-
gingshuizen, terwijl de vergrijzing onverminderd doorging.
 
                Verzorgingshuizen Verpleeghuizen    Totaal 80+
1980 150.000 46.000 196.000 312.000
1995 128.000 55.000 183.000 476.000
2010 84.000 74.000 158.000 648.000 
 
De wijze van ouderenzorg is de laatste jaren drastisch veranderd. Of je al dan niet in een 
woonzorgcentrum terecht kon was afhankelijk of je onder een zzp (zorg zwaarte pakket) 
viel. Voorheen voldeed een indicatie zzp 1. Dit werd de laatste jaren geleidelijk afge-
bouwd, zodat je op dit moment alleen vanaf zzp 4 (gedeeltelijk) en hoger aanspraak kunt 
maken op een plek in een verzorgings- annex verpleeghuis via de Wlz (Wet langdurige 
zorg), voorheen de AWBZ. In de andere gevallen ben je aangewezen op jezelf, mantel-
zorg en/of toekenning van een wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) budget via de 
gemeente voor bijvoorbeeld thuiszorg en huishoudelijke ondersteuning. De Wijkzorg valt 
onder de zorgverzekeringswet. De bewoners die vóór de invoering van de nieuwe regels in 
een woonzorgcentrum woonden behielden overigens hun rechten. 
Op dit moment is er een grote variatie in aanbod op wonen met zorg. Je kunt terecht in 
een verpleeghuis, verzorgingshuis, aanleunwoningen, serviceflat, woon- annex zorgcom-
plex, volledig pakket thuis, groepswoningen (kleinschalig), bescherm/begeleid wonen, 
woonservice zone, zelfstandig met zorg. De keuze die je maakt is volledig afhankelijk van 
je persoonlijke situatie.

Gescheiden wonen en 
zorg 2016 
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Wat moet je je afvragen?
Wat is het probleem? Stel dit vast en zet dan de volgende stap: bij wie moet je zijn? Onder 
welke voorziening valt het? In het ene geval moet je je wenden tot de gemeente, als je 
een beroep wilt doen op de wmo. In andere gevallen moet je bij de Zorgverzekeraar zijn. 
Dit kan via een zorgaanbieder (b.v. Zorgboog, Savant Zorg, Zuidzorg) of je doet een beroep 
op een door de overheid aangewezen onafhankelijke beoordelaar: voor deze regio MEE, 
het Zorgkantoor of Zorgbelang Brabant.

Bergopwaarts speelt o.a. met de nieuwbouw aan de Europastraat in Deurne in op de 
nieuwe wijze van levensloopbestendig bouwen. De deuropeningen worden breder, dorpels 
verdwijnen, eventuele noodzakelijke aanpassingen zijn relatief gemakkelijk uit te voeren. 
Eerder is Bergopwaarts hier ook al op ingesprongen met het plaatsen van o.a. hogere 
toiletten en aanbrengen van beugels in de douche middels de opplusregeling. 

Wat wordt bedoeld met “passend toewijzen”
Vanaf 1 januari 2016 moeten corporaties haar sociale huurwoningen zogenaamd ‘passend 
toewijzen’. Dit moet voorkomen dat woningzoekenden met lage inkomens een woning 
krijgen toegewezen die ze niet kunnen betalen. Verder is het de bedoeling van minister 
Blok dat voorkomen moet worden dat het rijk steeds meer moet uitgeven aan huurtoeslag. 
Er is  sprake van een inkomenstoets, te weten: welke maximale huur- en inkomensgrenzen 
gelden voor toewijzing van een sociale huurwoning?
Huurders met een inkomen boven € 39.874 (2016) komen in principe niet in aanmerking 
voor een huurwoning met een huurprijs onder € 710,68 (prijspeil 2016);
Een corporatie mag tot 10% van het aantal woningen nog toewijzen aan een huurder met 
een inkomen boven deze gestelde inkomensgrens.

Passend toewijzen 



Tot 1 januari 2021 geldt de volgende 80-10-10-regel:

• 80% van de woningen toewijzen aan huurder(s) met een inkomen  
 tot € 35.739 (de primaire doelgroep);
•  10% van de woningen toewijzen aan huurder(s) met een inkomen  
 van € 35.739 tot € 39.874 (de middeninkomens);
•  10% van de woningen vrij toewijzen, met voorrang voor urgenten.

Corporaties dienen er voor te zorgen dat ze aan ten minste 95% van de huis-
houdens die recht hebben op huurtoeslag en die zij een woning toewijzen 
een huurprijs rekenen tot aan de aftoppingsgrens. 
De aftoppingsgrens is het maximumbedrag waarover de huurtoeslag wordt 
berekend: 

• voor één- en tweepersoonshuishoudens € 586,68
• voor meerpersoonshuishoudens € 628,76 (prijspeil 2016)

Dit betekent dat wanneer Bergopwaarts een woning aanbiedt met een huur 
boven de voor u geldende aftoppingsgrens, u daarop niet mee zal kunnen 
loten.

Nu deze regeling is ingevoerd blijkt het feit dat Bergopwaarts haar sociale 
huurwoningen van een vaste streefhuur heeft voorzien die op het peil van de 
aftoppingsgrenzen liggen een goede regeling te zijn. 
Dit voorkomt excessen zoals de Woonbond schreef: “Een vrouw uit het Zuid-
Hollandse Nieuw-Beijerland kreeg haar droomwoning niet, omdat de huur-
prijs volgens de corporatie 71 cent in de maand te duur voor haar was. 
Dat schrijft het Algemeen Rotterdams Dagblad.”

Wij vertrouwen er op dat u enig inzicht heeft gekregen in de wijze waarop 
het passend toewijzen in elkaar zit. Bergopwaarts past deze manier van het 
toewijzen van haar sociale huurwoningen overigens al toe vanaf 1 juli 2015.
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