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Wet aanpak Woonoverlast is op 1 juli 2017 ingegaan

bestuursdwang’ of een ‘last 
onder dwangsom’. In deze 
last staat dat de overlastgever 
bepaalde handelingen moet 
doen of juist moeten laten. De 
burgemeester kan pas zo’n 
gedragsaanwijzing geven als 
een waarschuwing, media-
tion of buurtbemiddeling niet 
werken.
Wanneer ook de gedragsaan-

wijzing niet werkt, kan alsnog 
de woning worden gesloten. 
De wet is een initiatief van 
VVD-Tweede Kamerlid Ockje 
Tellegen. De wet werd op 22 
december 2016 aangenomen 
door de Tweede Kamer en op 
24 januari 2017 bekrachtigd 
door de eerst kamer.

Joop Arends

Op 1 juli jl. is de Wet aanpak 
overlast van kracht geworden. 
Met deze wet die onderdeel 
wordt van de Gemeentewet 
kunnen burgemeesters maat-
gericht optreden tegen men-
sen die woonoverlast veroor-
zaken.
Overlastgevers kunnen een 
gedragsaanwijzing krijgen in 
de vorm van een ‘last onder 

Passend toewijzen draagt bij aan betaalbaar wonen voor lage inkomens
Woningcorporaties moeten 
minimaal 95 procent van hun 
aanbod passend toewijzen. 
Dat wil zeggen dat huurtoe-
slag ontvangers nagenoeg 
alleen nog huurhuizen kun-
nen huren met een huur tot 
ongeveer € 600,-. Dat moet de 
betaalbaarheid verbeteren. 
Maar werkt het ook zo?
Allereerst: ja. Maar het hangt 
ervan af wat je verstaat onder 
een laag inkomen. Zolang 
het inkomen boven het so-
ciaal minimum zit, helpt het 
passend toewijzen voor de 

betaalbaarheid. In ons on-
derzoek naar betaalrisico´s 
bij huurders zagen we dat 
het percentage huurders 
met een betaalrisico tussen 
2009 en 2015 is verdubbeld, 
van 9 tot 18 procent. Hoewel 
betaalrisico´s bovenal samen-
hangen met problemen in de 
inkomenssfeer, heeft het huur-
beleid wel bijgedragen aan 
de toename van huurders met 
een betaalrisico tussen 2012 
en 2015. In die periode stegen 
de huren sterker dan de infla-
tie en werden de subsidieper-
centages verlaagd. Hierdoor 
stegen de netto huren nog 
harder dan de bruto huren. 
In ons onderzoek hebben we 
niet gekeken in welke mate 
de toename van het aantal 
huurders met een betaalrisico 
verklaard kan worden door 
de toename van het aantal 
“te dure” woningtoewijzingen 
in die periode. Maar met het 
nieuwe beleid van passend 

toewijzen krijgen nieuwe 
huurders met een inkomen 
boven het sociaal minimum 
minder vaak een betaalrisico, 
omdat de balans tussen het 
inkomen en uitgaven beter 
is. Voor de groep onder het 
sociaal minimum is het een 
iets ander verhaal. Ook als ze 
een betaalbare huurwoning 
huren, eindigen ze vaak nog 
in de min omdat ze eenvou-
digweg heel lage inkomens 
hebben. Wel neemt het te kort 
op het huishoudboekje af, dus 
in die zin verbetert de pas-
sendheidsnorm ook voor deze 
groep de betaalbaarheid van 
het wonen,
Dit vindt de HAR een gunstige 
ontwikkeling en vooral voor 
de huurders met een smalle 
beurs.

Joop Arends
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Huurders betaalden de rekening van de crisis

Bijna 75 jaar inmiddels maar 
stilzitten is aan emeritus 
hoogleraar Hugo Primus nog 
lang niet besteed. 
In zijn boek Woningmarkt op 
z´n kop kraakt hij harde noten 
over vier jaar woonbeleid van 
Minister Blok. Een interview 
met de nestor van de volks-
huisvestingswetenschap.
Hij geeft aan dat de eerste 
1,5 maand huur direct naar 
de schatkist gaat, zo blijkt uit 
berekeningen van de Woon-
bond. En dat komt door de 
vermaledijde verhuurderhef-
fing. In 2017 gemiddeld € 
752,- per sociale huurwoning. 
De woonbond, HAR en vele 
andere partijen hebben er al 
vaak tegen geageerd en we 
hebben er al heel wat over 
geschreven op de website. 
Het wordt dan ook hoog tijd 
dat het nieuwe kabinet de 

verhuurderheffing afschaft 
zodat er ruimte komt bij ver-
huurders om te investeren in 
nieuwbouw en energiebespa-
ring en om de huren te verla-
gen.
Dat is hard nodig omdat 
steeds meer sociale huurders 
financieel in de knel komen/
zitten.
Ruim een half miljoen huis-
houdens hebben inmiddels 
een huur die (veel) te hoog is 
gezien hun inkomen. Wanneer 
dat nieuwe kabinet er komt 
en hoe het er uit gaat zien, is 
volstrekt koffiedik kijken. Op 
het moment dat dit nummer 
naar de drukker ging, was de 
formatiepoging tussen VVD, 
CDA, D 66 en de CHU nog 
steeds niet gelukt. Dat maakt 
de vooruitzichten op een 
huurders vriendelijke woon-
politiek er vooralsnog niet 

beter op.
Betaalbare huren en meer 
nieuwbouw lijken (nog) niet 
hoog op de verlanglijstjes 
te staan, maar hopelijk komt 
daar snel verandering in. Aan 
de inzet van de Woonbond 
en ook van de HAR zal het in 
ieder geval niet liggen.  

Joop Arends

De samenstelling van de HAR
De HuurdersAdviesRaad 
bestaat uit de volgende 
personen:
Dhr. H. Nieboer, voorzitter

Mw. A. Krijnen, vice-voorzitter
Dhr. J.W. Bulters,  
penningmeester
Dhr. J. Arends, secretaris 

Mw. I. v.d Kolk-Zoet 
Mw. M. Weber-Kleyn
Dhr. J. Roig 

Bereikbaarheid
van de HAR

De HAR is bereikbaar via haar 
secretaris, dhr. J. Arends 
Bornerbroeksestraat 66-28
7607 KH Almelo. 
Tel.: 06 - 815 69 881
Email: j.f.c.arends@gmail.com.
Website: www.harvanstja.nl

Werkgroep Duurzaamheid en Energie
Door de werkgroep Duurzaam-
heid en Energie is, na langdurig 
onderzoek en veelvuldig verga-
deren, advies uitgebracht aan de 
HAR. Door de HAR is dit advies 
overhandigd aan de directie Sint 
Joseph.
Wij als HAR zijn daar heel blij 
mee omdat dit tot stand is ge-
bracht door een stel vrijwilligers 
die zich hiervoor hebben ingezet 
met medewerking van de Woon-

bond!
Het uitbrengen van dit advies 
met medewerking van leden 
van de achterban is een goed 
voorbeeld van de nieuwe 
participatie en daaraan gekop-
pelde rol van de huurdersbe-
langenorganisatie.
Wij hopen dan ook van ganser 
harte dat Sint Joseph de over-
handigde adviezen ter harte 
neemt en deze gaat overne-

men in het beleid in de nabije 
toekomst.

Leden van de werkgroep 
Duurzaamheid en Energie.
De werkgroep bestaat uit de 
volgende leden:
Jan Willem Bulters, Riny Stam, 
Diny de Jong, Annelies Kuis, 
Ineke van de Kolk-Zoet, Mary 
Weber-Kleyn en Juan Roig 
Ribas. 
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1. De bewoners informeren over hoe je kunt besparen op energiekosten door de 
“Woonenergie”in te schakelen en alle bewoners via een brief/mail inlichten over de 
gratis enquête waaruit gaat blijken hoeveel geld ze kunnen besparen.  

2. De werkgroep is van mening dat een energiebeurs kan bijdragen aan de bewustwor-
ding van de huurders.  Deze beurs kan de huurders informeren over alle mogelijkheden 
om tot besparing te komen. Door de presentatie van Woonenergie en de voorlichting 
van de Heer v. d. Berg lijkt ons dit voorlopig minder noodzakelijk.Wij willen het houden 
van een energiebeurs daarom voorlopig parkeren. Zou deze in de toekomst toch georga-
niseerd gaan worden dan biedt de “Woonenergie”  een medewerker aan die een voor-
lichtingsstand kan bemannen.  

3. De energielabels gaan nu geactualiseerd worden door St. Joseph en de brieven voor de 
conditiemeting zijn verstuurd. 

4. Bij het onderhoud van het woningbestand kan ook een constructie in de huurprijs aan-
gebracht worden die na het betalen van de verbetering weer naar de oorspronkelijke 
prijs terug gebracht wordt. Bijv. een huurder krijgt dubbel glas en betaalt daarvoor een 
bedrag bij de huurprijs op. Als het hele bedrag is afbetaald dan wordt het weer de oor-
spronkelijke huurprijs (inclusief huurverhogingen). Dit is een voorstel van een van onze 
leden.

5. Ten aanzien van zonnepanelen huurders enthousiasmeren en in korte tijd proberen 
complexen te voorzien van zonnepanelen. Door centrale inkoop kunnen misschien ook 
groepjes huurders hiervan gebruik gaan maken. Wij vragen dan ook of St. Joseph in gaat 
op een verzoek van individuele huurders of een wooncomplex.

6. De Werkgroep Duurzaamheid en Energie stelt het op prijs om de ontwikkelingen te blij-
ven volgen en eventueel bij komende vergaderingen uitgenodigd te worden.

7. De werkgroep vindt dat er zoveel mogelijk rekening gehouden moet worden met de “nul 
op de meter” toekomst.

8. De huizen met energielabel F en G zouden zo snel mogelijk aanpassingen voor hun huis 
moeten krijgen.

9. St. Joseph adviseren om zelf ook de meest zuinige energieleverancier te kiezen en de 
woonprojecten voorzien van de meest zuinige lampen. Vooral die waarvan de energiere-
kening hoger uitvalt.

10. Als laatste stellen wij voor om voor de bewoners een informatieavond te houden als er in 
hun woning  grote aanpassingen gaan plaats vinden zoals bijv. een nieuwe keuken/bad-
kamer.

Namens de werkgroep

Diny de Jong

Op dinsdag 4 april heeft de laatste vergadering plaats gevonden waarbij ook de Heer Jan van de Berg 
van “Woonenergie” aanwezig was.
Als eindconclusie willen we de volgend punten aandragen.



Wij werken aan

uw wonen

HAR
Bornerbroeksestraat 66-28
7607 KH  Almelo
tel.: 06-815 69 881

HuurdersAdviesRaad
St. Joseph
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Adressen van de commissies
Bewonerscommissie 
Padberghof
De heer J.F.C. Arends
Bornerbroeksestraat 66-28, 
7607 KH  
Bewonerscommissie 
Poulinkstraat/Westerstraat
De heer M.J. Scheper
Westerstraat 10, 7607 GL  
Bewonerscommissie 
Westeres
Mevrouw S.A.M. Smits-
Schooten 
Sluiskade-ZZ 57, 7607 XX 
De Riet
Bewonerscommissie 
De Rossmarcke
Mevrouw W. van Dalen 
Weggelerstraat 49, 7601 GA 
Bewonerscommissie 
Franciskanessenhof 
Mevrouw G.Haze-Miltenburg 
Franciskanessenhof 65, 7607 
ZB 
Bewonerscommissie 
St. Elisabeth
Mevrouw T. Jongkind-van 
Veen
Hofkampstraat 66, 7607 NJ 
Haghoek
Bewonerscommissie 
De Haghoek 
Mevrouw M.J. Brouwer 
Vellekatelaan 23, 7602 XT  
Noorderkwartier
Bewonerscommissie 
De Greven
De heer A.J.M. Lammers
Groene Bruglaan 37, 7602 RE 
Ossenkoppelerhoek
Bewonerscommissie 
Titus Brandsmahof
De heer J.H. Stulen

Titus Brandsmahof 47, 7606 SB  
Schelfhorst
Bewonerscommissie 
De Haere
Mevrouw W. Baer-Eeftink
De Haere 91, 7608 CZ  
Bewonerscommissie 
Havezatheflat 
De heer J. Olink 
Havezathe 196, 7608 DW 
Sluitersveld
Bewonerscommissie 
Mercurius
Mevrouw K.Timmerman-Boers 
St.Josephstraat 65-20, 7603 XJ

Aalderinkshoek
Bewonerscommissie 
Nabucco
De heer F.A. Meier 
Verdilaan 195, 7604 JW 
Huurderscommissie 
Aalderinkshoek
De heer J. Gerrits 
Rameaustraat 7, 7604 HP 
Binnenstad
Bewonerscommissie 
Bartelshoek
De heer H. Nieboer 
Bartelshoek 26, 7607 DH  
Bewonerscommissie Catha-
rinahof-Cranenborgh
Mevrouw W.B Schreyner 
Aletta Jacobsstraat 88, 7607 
SG 
Bewonerscommissie 
Cityflat
Mevrouw K. Hendriks 
Hagengracht 58, 7607 EE 
Bewonerscommissie 
De Bissing
De heer W.G.G.M. Koelman
Bornsestraat 1-31, 7607 KJ  
Bewonerscommissie 
De Malderhof
De heer W.E.G. Kuipers 
Sluiskade ZZ 37-28, 7607 SV 
Bewonerscommissie 
De Roef
Mevrouw Snel-Hogevonder 
Touwbaan 6, 7607 EA 
Bewonerscommissie 
De Wederik
Mevrouw C.G.H. Bolte 
Westerstraat 51, 7607 GL  
Bewonerscommissie 
Marlijnstate
Mevrouw M. van Buuren
Aletta Jacobsstraat 57, 7607 SV  


