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DE PEEL

VOORWOORD

Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, maar het is toch gelukt een Huurdersinformatie samen te  
stellen dit jaar. Door de corona perikelen konden we niet normaal vergaderen. We deden dit via skype.  
De beperking van deze communicatiemethode zal iedereen duidelijk zijn, maar we hebben toch redelijk  
kunnen werken.

Binnen ons bestuur heeft het coronavirus niet toegeslagen, maar hier in de regio en ongetwijfeld onder onze 
huurders en hun familie en vriendenkring wel. We wensen jullie allemaal sterkte, als je ermee geconfronteerd 
bent geweest en het zo dicht bij je in de buurt was.

Na een rustig jaar heeft Bergopwaarts weer een aantal plannen, die momenteel uitgevoerd worden, en een 
aantal die op het punt staan te beginnen zowel in Deurne, als Asten en ook Helmond. Om er enkele te  
noemen: Ceresstraat en Loverbosch 2 in Asten, Christinaplantsoen en Kruisstraat in Deurne en in Helmond  
de Leonardusbuurt en de Eeuwsels. Verder blijft onze corporatie doorgaan met isoleren, renoveren,  
toekomstbestendig maken en asbest verwijderen van haar woningbestand. Niet onvermeld mag blijven het 
resultaat van Bergopwaarts in de benchmark van Aedes: de top van Nederland (zie elders in dit blad)!!!

Verder blijven we op zoek naar (aspirant)bestuursleden nu we na het vertrek van Ton van de Weerd nog met z’n 
zessen zijn. Lijkt het je interessant iets te betekenen voor de huurders van Bergopwaarts, neem dan contact op 
met onze voorzitter voor een vrijblijvend gesprek. Je hoeft nooit meteen te beslissen, maar we gebruiken altijd 
drie maanden om elkaar te leren kennen, waarna een beslissing valt. Dus schroom niet en ga de uitdaging aan!!

We wensen jullie verder veel leesplezier met deze editie.

Het bestuur van HBO De Peel
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  LEEFBAARHEID IN DE WIJK: 
  mag geen loze kreet zijn!!!
Dit was de kerninhoud van een interview dat de directeur-bestuurder van Bergopwaarts, Tanja Liebers-van Rooy,  
gaf aan het Eindhovens Dagblad. 

De tijden dat ook in Zuidoost Brabant de achterdeur altijd openstond en iedereen daar binnen kon lopen, dat je altijd 
een beroep kon doen op hulp van buurtgenoten en familie, dat het woord sociale controle nog niet bestond, want dat was 
een vanzelfsprekendheid in de gemeenschap van die tijd, ligt ver achter ons. Deze tijden zullen ook nooit meer terugkomen. 
We zullen met z’n allen moeten wennen aan het idee dat het noodzakelijk is dat we in straten, buurten en wijken weer 
een beroep kunnen doen op elkaar, dat we weten wie onze buurtgenoten zijn, dat bekend is waar bijvoorbeeld kwetsbare 
ouderen wonen, zodat we daar een oogje in het zeil kunnen houden. 

Er zal wel aan een aantal voorwaarden moeten worden voldaan. Dat is uiteraard mede afhankelijk van wat de wijk al 
aan voorzieningen heeft en waar de knelpunten liggen. Op een groot aantal punten is in alle wijken en dorpen, waar 
Bergopwaarts woningen verhuurt, de situatie redelijk op orde. Eén van de noodzakelijke voorzieningen is een centraal 
ontmoetingspunt. Dit dient enerzijds als locatie om activiteiten aan te bieden aan bewoners en anderzijds als plek waar 
bijvoorbeeld de buurt- en wijkwerkers van de LEV-groep of ONIS spreekuur kunnen houden of bepaalde informatiemiddagen 
of –avonden aan kunnen bieden. Anderzijds kan zo’n locatie dienen als ontmoetingsplek voor buurtgenoten. Het is ons 
inziens mede een taak van de gemeente om hierin te voorzien c.q. dit te faciliteren in samenwerking met vertegenwoordigers 
uit de buurt. Met name in de Koolhof ontbreekt zo’n voorziening, terwijl daar (bewezen) grote behoefte aan is.  
Alle andere dorpen en wijken hebben een wijk- of dorpscentrum.

Een andere basisvoorwaarde is een evenredige samenstelling van de bewoners, zowel huurders als eigenaren, oud en 
jong, met of zonder rugzakje. Een mix van bewoners uit verschillende inkomensgroepen is noodzakelijk om te voorko-
men dat een eenzijdige bevolkingsopbouw automatisch kan leiden tot balansverstoring en oververtegenwoordiging van 
bepaalde problematiek. Daarvoor is het beslist noodzakelijk dat Bergopwaarts de vereiste speelruimte krijgt om variabel 
toe te wijzen en niet alleen volgens geharnaste regels. Dit moet dan in overleg met bepaalde bevolkingsgroepen, lokale 
welzijnsorganisaties en gemeenten. Normaliter kan Bergopwaarts slechts toewijzen op grond van inkomen. Variatie kan 
alleen worden aangebracht door verschillende soorten huizen te bouwen in verschillende prijsklassen op diverse locaties 
in een wijk. Dit wordt deels ook bereikt door te bouwen voor ouderen, zodat doorstroming gerealiseerd wordt.  
In deze plannen kunnen ook bouwplannen voor starters worden meegenomen.  

Het is dus noodzakelijk dat van overheidswege de ruimte voor corporaties groter wordt om te bouwen voor een  
grotere groep woningzoekenden en niet alleen de sociale huurders met de laagste inkomens. Een eerste stap richting 
verwezenlijking van deze wens kan de regering zelf zetten: zet hiervoor de verHUURDERSHEFFING in.  
Op die manier kan de overheid zonder al te veel gezichtsverlies deze misstap uit het verleden terugdraaien.                         
Lijkt me een strak plan!!!!!
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        DE NIEUWE HUURTOESLAGWET      
                         2020
In 2020 heeft de minister de huurtoeslag gewijzigd. In het verleden was de inkomens- en vermogensgrens strak afgeba-
kend. Dit geldt nog steeds voor de vermogensgrens. Deze staat in 2020 op € 30.846,-- per persoon dus € 61.692,-- voor  
ezelf en je toeslagpartner/medebewoner tenzij je die maar een gedeelte van het jaar gehad hebt, dan telt dat vermogen 
niet mee. Kijk ook bij bijzonder vermogen, want niet alle soorten vermogen tellen mee. Vermogen van kinderen onder de 
18 telt wel mee om de hoogte te bepalen. Eén euro erboven en je hebt geen recht meer op huurtoeslag.

De toepassing van de inkomensgrens is door het ministerie verruimd. Voorgaande jaren was de hoogte van het (gezamenlijke) 
inkomen doorslaggevend: in 2019 € 22.700 voor een alleenstaande en € 30.825,-- als je niet alleen woonde.  
Voor iemand met een AOW-uitkering lagen deze grenzen € 25,-- lager. De grenzen waren zeer strikt.  
Bovendien verviel de huurtoeslag, zodra het inkomen erboven kwam. Onderhuurders werden niet meegeteld. 

In het nieuwe systeem wordt de huurtoeslag bepaald op basis van het inkomen en de huurprijs van de woning. Het deel 
van de huur waarover je geen huurtoeslag kan krijgen, loopt op naarmate het inkomen toeneemt Indien het  
(inkomensafhankelijke) bedrag waarover geen huurtoeslag verkregen kan worden lager is dan de huurprijs, is er  
mogelijk recht op huurtoeslag. 

Dit kun je gemakkelijk berekenen  via een link op je computer (https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/).
Als je onderstaande informatie bij de hand hebt om in te vullen, kun je snel zien of en zo ja hoeveel recht je hebt op 
huurtoeslag:

	 •			Geboortedatum van aanvrager en eventueel partner

	 •			Inkomens 2019 van aanvrager en partner (aangifte, jaaropgave of loonstrookje)

	 •			Hoogte van je huur exclusief servicekosten

	 •			Hoogte van ieders vermogen

Via een proefberekening op het internet onder de belastingdienst/toeslagen kun je in één keer een berekening maken 
voor alle toeslagen, niet alleen huurtoeslag, maar ook o.a. zorgtoeslag en toeslag kinderopvang. Het grote verschil 
met het verleden is dat bij een hoger inkomen de huurtoeslag niet abrupt wordt afgebroken, maar dat deze geleidelijk 
wordt teruggebracht op het niveau waar je recht op hebt. Daar kun je ook lezen dat het alleszins de moeite waard kan 
zijn om een proefberekening te maken, als er bijzondere omstandigheden zijn. Je hebt hiervoor je DigiD niet nodig, 
wel uiteraard bij de definitieve aanvraag.
Ons advies: ga er even rustig voor zitten en maak de berekening, dan weet je ook precies waar je recht op hebt.
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DE HUURDERSAVONDEN 2020

De afgelopen jaren hebben we als HBO de Peel huurdersavonden georganiseerd op diverse locaties dicht bij de huurders. 
Deze avonden waren niet allemaal even succesvol, maar over het geheel genomen waren we zeker tevreden, als je ziet 
hoeveel mensen we in totaal bereikt hebben. We hebben uitgebreid overlegd, hoe we dit een vervolg zouden kunnen 
geven. Daarvoor zijn we teruggevallen op een zeer succesvolle huurdersavond een aantal jaren geleden. Deze formule 
gaan we bij een nieuwe cyclus huurdersavonden weer toe gaan passen. 

Wat hield die in? We hebben toen vier vertegenwoordigers uitgenodigd met verschillende achtergronden, maar met wie 
we als huurders ook te maken hebben. De aanwezigen werden opgedeeld in vier groepen en elke groep kreeg ongeveer 
30 minuten om met hem of haar van gedachte te wisselen, waarna werd doorgeschoven naar de volgende. Dit concept 
hadden we al uitgewerkt met vier sprekers die we uitgenodigd hadden voor twee avonden. De uitnodigingen waren nog 
net niet gedrukt, maar de avonden en de zalen waren al vastgelegd. Dit laatste hebben we met gesloten beurzen kunnen 
cancelen. 

Onderwerpen die op deze avonden gepland waren o.a.: klimaat en huurwoningen zonder gasverwarming, leefbaarheid 
in de wijken, energiebesparing, plannen Bergopwaarts. 

We weten niet in hoeverre het nog mogelijk zal zijn deze avonden dit jaar te hervatten. Ook wij zijn gevangen in de 
coronacrisis en kunnen geen kant op. We hopen op het eind van het jaar toch nog te kunnen starten met deze avonden. 

jaargang 15, nr. 1 - juni 2020
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ENERGIETRANSITIE, 
ja maar hoe??

Er zijn weinig onderwerpen die bij de burgers momenteel tot zoveel verschillende meningen leiden dan de  
ENERGIETRANSITIE. Deze discussie tussen de burgers onderling en tussen burgers en (semi)overheidspartijen is alleszins 
verklaarbaar. Het ontbreekt nu eenmaal landelijk aan eensluidend beleid: zoveel gemeenten zoveel meningen over 
oplossingen…. ….. en de burger fungeert daarbij als de kop van jut. Geen wonder dat de burger erg wantrouwend staat 
tegenover de oplossingen die worden voorgedragen. Zijn allereerste vraag zal zijn: “wat gaat me dat kosten?” en de 
tweede: “wat levert het me op?”. Wat is dus de voornaamste taak van (iedere) de overheid?  
VOORLICHTING-VOORLICHTING-VOORLICHTING!!!!!

De volkomen gerechtvaardigde vragen van de burger zijn onder meer:
Zoals eerder gezegd: wat kost het en wat levert het op? Noch de eigenaar noch de huurder willen een hogere energienota 
krijgen. Integendeel, ze verwachten een lager bedrag per maand.
We moeten van het aardgas, maar wat wordt het alternatief?
Is dit alternatief zowel veilig als schoon?
Moet ik me aansluiten bij het voorstel van de gemeente of mag ik zelf kiezen waar ik de voorkeur aan geef?
Wat is het tijdsplan? In hoeverre is 2030 een vaststaande datum?
Wordt alles in één keer aanbesteed of moet ik zelf een installateur zoeken?
Moet de woning worden aangepast? En op kosten van wie?
Hoe worden we begeleid in het proces?

Deze vragen leven zowel bij eigenaars als huurders. De gemeente zal in deze toch de eerste stappen moeten zetten en 
moeten komen met voorstellen. Zij zal haar bewoners moeten overtuigen en mee moeten nemen in het hele transitie-
proces. Daarbij is eerlijke voorlichting van wezenlijk belang om alle bewoners op één lijn te krijgen. Onhaalbare doelen 
stellen zal leiden tot ontevreden burgers. Geloofwaardigheid is van essentieel belang.   

Uit onderzoeken is gebleken dat er onder de bevolking zeker wel draagvlak bestaat om met de overheid in de energie-
transitie mee te gaan, maar de burger laat dat uiteraard afhangen van een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden wor-
den gevormd door de hierboven gestelde vragen. Als deze vragen als leidraad worden genomen in de te volgen stappen, 
moet uiteindelijk een mooi resultaat haalbaar zijn. 

In het proces is de gemeente leading om samen met de corporatie en overige  verhuurders alsmede alle huurders en 
eigenaren/bewoners tot een gezamenlijk plan te komen, waarin alle stemmen gehoord en gehonoreerd worden binnen 
haalbare grenzen. Dit moet een opmaat zijn voor de plannen voor energietransitie in de komende jaren.
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     BERGOPWAARTS en de 
         BENCHMARK!!!!!!
Eind 2019 werd voor de zesde keer door Aedes (overkoepelend orgaan van de corporaties) de benchmark van de door 
de woningcorporaties geleverde prestaties gepresenteerd. Op zes onderdelen werden de onderscheidende corporaties 
vergeleken:

 

 1.  Huurdersoordeel

 2.  Bedrijfslasten

 3.  Duurzaamheid

 4.  Onderhoud en verbetering

 5.  Beschikbaarheid en betaalbaarheid

 6.  Nieuwbouw

De prestaties over de eerste vier onderdelen werden uitgedrukt in een letter: A voor de hoogste scores, C voor de laagste scores 
en B daar tussen in. De drie letters vertegenwoordigen ook telkens 1/3 e van de corporaties. Over de laatste onderdelen zijn 
geen scores gegeven. Zeven corporaties eindigen met de maximale score 4 x A. Al deze corporaties zijn gevestigd in de zuidelijke 
provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Als tweede op deze lijst eindigde Bergopwaarts!!!!!
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        WETENSWAARDIGHEDEN

Gedurende de coronacrisis hebben we als bestuur van HBO De Peel “gewoon” doorvergaderd. We waren allemaal  
verbonden via een skype verbinding. We hebben ook contact gehouden met Bergopwaarts en andere instanties, meestal 
telefonisch en via mail. Eén bijeenkomst met de gemeente en Bergopwaarts vond, coronaproof, plaats op het kantoor  
van Bergopwaarts. De Woonbond informeerde ons regelmatig via webinars en we hebben landelijk en provinciaal vergaderd 
via zoom.    

Alle afspraken waren natuurlijk afgelast en we hielden geen spreekuur. Wel hadden alle huurders via een telefoonverbinding 
van het kantoor direct naar onze voorzitter de mogelijkheid elke dag tussen 09.00 en 17.00 uur met haar te bellen via 
0493-323200. We waren net voor de crisis ook overgegaan tot avondspreekuren. In Asten werden die gehouden in de Stip 
aan het Boletenplein 25 in de oneven weken op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. In de even weken hielden we 
ook een avondspreekuur in ons kantoor aan de Stijn Streuvelslaan 48A te Deurne. Zodra de spreekuren weer worden  
gehouden, inclusief op donderdagmorgen in Deurne van 10.00 tot 12.00, zullen we dit aankondigen op de website.

In Rotterdam heeft de rechter bepaald dat Vestia de huurovereenkomst met 17 huurders niet mag beëindigen. De rechter 
oordeelde negatief over het niet betrekken van bewoners/huurders bij de plannen, het feit dat ze geen recht op  
terugkeer in hun oude buurt hadden en niet voldoende geholpen werden bij het zoeken van een nieuwe woning.  
Opvallend in deze was dat de rechter artikel 22, lid 2 van de Grondwet aanhaalde: recht op huisvesting.

Op 2 juli 2020 neemt onze directeur van de Woonbond, Paulus Janssen, afscheid. Twee jaar geleden zou hij “even”  
ad interim op de winkel passen, maar na drie maanden werd hij benoemd tot directeur van de Woonbond en nu gaat hij 
na twee jaar met pensioen. Ondanks de relatief korte periode dat hij directeur is geweest heeft hij toch duidelijk zijn 
stempel gedrukt op het acteren van de Woonbond in huurdersland. Met name het gebruik maken van zijn Haagse netwerk 
heeft geleid tot een herziening van veel partijen van hun houding tegenover de HUURDERSHEFFING. Hij was (en is) een 
fel tegenstander van deze belastingmaatregelen plus de Vennootschapsbelasting voor corporaties en de ATAD (Anti Tax 
Avoidance Directive is een belasting die is ingesteld door de EU om belastingontwijking (en/of -ontduiking) door  
multinationals te voorkomen). Wij hebben hem leren kennen als een aimabele, benaderbare en geïnteresseerde directeur.  
Ga genieten van je pensioen Paulus!! Zijn opvolger Zeno Winkels wensen wij veel succes toe.
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  Activiteiten 2019

Hieronder treft u een opsomming aan van de activiteiten en/of werkzaamheden die door één of meer bestuursleden van 
de HBO in het jaar 2019 werden ondernomen, uitgevoerd of waaraan werd deelgenomen:

Algemeen Bestuur vergaderingen van HBO De Peel met deelname 
van de manager Wonen van Bergopwaarts 11
Overige Algemeen Bestuur vergaderingen 4 
Overleg Dagelijks Bestuur HBO De Peel 49
Inloopspreekuur kantoor HBO De Peel 51
Overleg met de Directeur-bestuurder van Bergopwaarts 3 
Overleg met leden van de Raad van Commissarissen van Bergopwaarts 2
Overleg met Bergopwaarts: projecten (Christinaplantsoen) etc. 8 
Overleg met wethouders Volkshuisvesting van Deurne en Asten 3
Cursussen en symposia o.a. van de Nederlandse Woonbond 5
Netwerkbijenkomsten Woonbond Zuid diverse onderwerpen 2
Regiosymposium van Woonbond Zuid Eindhoven 1
Provinciale vergaderingen van de Nederlandse Woonbond 3
Landelijke Huurdersdag Woonbond in Amersfoort 1
Overleg Helmond prestatieafspraken, overleg HBO’s, corporaties, wethouder etc. 10
Regionale Geschillen Commissie 7
Werkzaamheden voor contact- en informatieblad Huurdersinformatie 4
     
 --------------
Totaal 164

Het totaal aantal activiteiten en/of werkzaamheden bedroeg in 164.
Geregistreerde deelname aan deze activiteiten door bestuursleden van HBO De Peel is 486 keer.
Deze gegevens zijn ontleend aan het Jaarverslag 2019. Het complete verslag kun je lezen op onze website.  
Daar wordt in enkele gevallen ook dieper ingegaan op de hierboven opgesomde activiteiten.

DE PEEL
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Met de klok mee vanaf linksonder: Vivian Willekens bestuurslid, Jan van Geffen vice-voorzitter, Tonny Verdonschot secretaris, 
Hans van Eijk 2e secretaris, Conny Raasveldt voorzitter en Wim Goossens penningmeester.

  Huidig bestuur HBO De Peel

DE PEEL
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Bestuurslid: levensgevaarlijke job!!!
Wist u dat een jaar geleden een van onze bestuursleden bijna verdronken is? Na een vergadering in Eindhoven op 4 juni 
stapt hij uit de trein, die door het noodweer in Helmond een halfuur had stilgestaan. De bui was voorbij, maar toen hij 
de Toon Kortoomslaan overstak naar de Maassingel, stroomde het water hem tegemoet en lagen er bomen dwars over de 
weg. Hij besloot over de trottoir verder te gaan, stapte van de weg en na twee passen stond hij tot zijn schouders in het 
water. Wat was er gebeurd? Een door de storm ontwortelde boom had, vooraan op de Maassingel, de waterleiding daaronder 
kapot getrokken en er was een sinkhole ontstaan, waarin je met fiets en al verdween. Hij kon eruit kruipen, maar het 
was wel een aparte gewaarwording, verzekerde hij me. Verderop waren ook veel toeschouwers, maar op dit punt was 
verder niemand.
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 Coalitie blokkeert investeringen 
 in betaalbare huurwoningen
26 mei 2020

Vandaag verzuimde de Kamer om stappen te zetten om de betaalbaarheid van huurwoningen te verbeteren en het tekort 
aan woningen aan te pakken. De coalitiepartijen stemden tegen meerdere moties die bedoeld waren om de huurverho-
ging aan banden te leggen of het aanbod van betaalbare huurwoningen te vergroten.  De moties waren ingediend door  
GroenLinks, PvdA en de SP.

Zo werden de moties om de verhuurderheffing dit jaar helemaal niet te innen (waardoor er meer ruimte komt voor 
nieuwbouw en voor investeren in betaalbaarheid) en een motie om de kortingsregeling op de verhuurderheffing voor 
nieuwbouw door te laten lopen, allebei weggestemd. Hiermee houdt de coalitie de miljardenheffing op sociale huur in 
stand en loopt het tekort aan betaalbare huurwoningen alleen maar op.

Ollongren wil geen huurbevriezing

Minister Ollongren liet eerder al weten een algehele huurbevriezing niet te willen uitvoeren. Tegen de strekking van een 
aangenomen motie in de Eerste Kamer in. Wel wil ze een tijdelijke huurkorting mogelijk maken. Dit is trouwens geen 
extra maatregel, maar was al toegezegd nadat Woonbond en Aedes hier vorig jaar om vroegen. De bereidwilligheid van de 
minister om huurders verder tegemoet te komen in de Coronacrisis is daarmee erg gering.

Lagere inkomens in de knel

De coronacrisis raakt ons allemaal, maar het zijn vooral de financieel kwetsbare groepen die dit in hun portemonnee 
voelen. Circa twee derde van de laagbetaalde flexwerkers (62%) en laagbetaalde zzp’ers (69%) zegt dat hun persoonlijk 
inkomen is gedaald door de coronacrisis, meldt Platform Wijzer. Ze werk(t)en als uitzendkracht/ oproepkracht of op op-
drachtbasis en gaan per direct in hun inkomen achteruit. Veel huishoudens met een lage inkomens wonen in een huurwo-
ning, en zij komen door hoge woonlasten sneller in de knel als een deel van het inkomen weg valt.  Het gaat ook om een 
groep die vaak geen grote financiële buffer heeft.

Maatwerk

Corporaties kondigden eerder aan maatwerk te willen leveren voor huurders die niet meer rond komen. Uit een rond-
gang van het NRC onder de helft van de corporaties, bleek dat bij deze corporaties zo’n 9.000 huurders al dusdanig in de 
problemen zit dat er een betalingsregeling is getroffen met de corporatie. De huidige maatregelen helpen vooral huurders 
die de huur echt niet meer kunnen betalen. Maar de groep die financieel in de knel zit, is veel groter. Bovendien hebben 
huurders geen enkel recht op het beloofde maatwerk, maar zijn compleet afhankelijk van de goede wil van hun verhuurder.

Beleidsmedewerker bij de Woonbond Erik Maassen: ‘De minister heeft veel te weinig oog voor de brede zorgen die er 
zijn over de betaalbaarheid van het huren en het tekort aan sociale huurwoningen. Het is een gemiste kans dat er geen 
Kamermeerderheid was vandaag om dat enigszins recht te trekken.‘

Weekoverzicht Woonbondnieuws d.d. 29-05-2020.


