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BELANGEN VAN HUURDERS

de klink

voorwoord
Dit is weer de volgende klinktaal met veel lezenswaardige artikelen Gooi hem dus
niet gelijk weg! Zo is er bijvoorbeeld een stuk over de prestatieafspraken die wij elk
jaar maken met de corporaties en de gemeente. Het gaat dan over de hoeveelheid
te bouwen woningen en het aandeel sociale huurwoningen hiervan..
Dan is er ook een stukje over de landelijke actie van de zelfbenoemde minister voor
wonen, Stefanie Blokhuizen. Zij heeft in een aantal steden bij de huurders ideeën
opgehaald op welke wijze we de wooncrises het hoofd kunnen bieden.
Natuurlijk is er de rubriek´huurders halen verhaal´deze keer over medehuurderschap.
Verder een oproep om je aan te sluiten bij ons bestuur of als lid van een speciale
werkgroep. Alle hulp is welkom! En natuurlijk leest u op pagina 11 het financiële
resultaten overzicht van 2020.
Bij de aanstaande Algemene Ledenvergadering kunt u daarover uw goedkeuring
(of niet) uitspreken. Deze bijeenkomst vindt net als afgelopen december plaats via
het Internet.Wel jammer, ik had u graag in persoon ontmoet..
Meedoen kan als u uw internetadres doorgeeft op: info@hbvdeklink.nl Daarna
ontvangt u een link om deel te nemen.
Max van den Berg,
Eindredacteur

Misschien heeft u vorig jaar zomer het nodige gelezen over
de woningmarkt in Nijmegen. Er is bijvoorbeeld veel discussie geweest over het wel of niet verkopen van woningen.
Ook ging het nieuws over het bouwen van extra woningen
in Nijmegen. Beide onderwerpen zijn aan bod gekomen

Prestatie
afspraken

tijdens de Prestatieafspraken. Dat is een overleg tussen
gemeente, woningcorporaties en de huurdersverenigingen
waarin zij gezamenlijk afspraken maken over het woonbeleid in de gemeente Nijmegen. In dit artikel meer hierover.

WAT BELANGRIJK IS OM TE WETEN OVER PRESTATIEAFSPRAKEN
Prestatieafspraken zijn wettelijk vastgelegd
In 2015 is de Woningwet herzien. Sinds deze wijziging zijn prestatieafspraken
in hun huidige vorm vastgelegd. In de Woningwet staat vastgelegd dat
gemeente, corporaties en bewonersorganisaties gezamenlijk bijdragen aan
het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid. Deze bijdragen worden vastgelegd in de prestatieafspraken. Dit is geen symbolisch document, maar een
volwaardige overeenkomst. Partijen kunnen elkaar aan de gemaakte afspraken
houden en geschillen voorleggen aan de minister.
Prestatieafspraken zijn van belang voor inwoners van Nijmegen
De Klink vertegenwoordigt u als huurders van Portaal en kan vanuit die
positie meepraten over dingen die voor u belangrijk zijn. Bijvoorbeeld over
hoeveel woningen er verkocht mogen worden of bijgebouwd zouden moeten worden. Of over de prioriteiten die de gemeente en de woningcorporaties volgens u moeten stellen.Wij kunnen dus (net zoals de gemeente en
Portaal) controleren of de gemaakte afspraken worden nageleefd.
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Zie volgende pagina

Hoe verloopt het overleg tussen Portaal en de Klink?
Elke jaar nieuwe afspraken maken over het woningbeleid kost
veel tijd. Daarnaast hebben de meeste gemeentes en corporaties
plannen die meerdere jaren in beslag nemen. Dat is ergens ook
logisch, omdat het tijd kost om bv. bouwplannen in uitvoering te
brengen, of om beleid aan te passen. Elk jaar heeft Portaal eerst
meerdere afspraken met de Klink om te bespreken wat zij voor
de komende jaren willen doen.
De Klink stelt zich hierbij constructief kritisch op, zoals u dat van
ons mag verwachten.Wij kunnen vragen stellen over cijfers, ideeën
en voorstellen.Wij kunnen zelf suggesties doen over zaken die we
belangrijk vinden. Op basis van die gesprekken komt Portaal tot een
aanbod richting gemeente, dat noemt men ‘Het Bod’.
De prestatieafspraken
Elke gemeente kan zelf bepalen hoe zij het proces rondom de totstandkoming van prestatieafspraken vormgeven. In Nijmegen gaat
het meestal als volgt. Wanneer alle corporaties hun bod hebben
gedaan, gaan zij in overleg met de gemeente om alles te bespreken
en te kijken waar ze tot consensus kunnen komen. Dat leidt uiteindelijk tot een concept versie van de prestatieafspraken.
Dit concept wordt vervolgens besproken met de bewonersorganisaties. Er is dan nog wel ruimte voor het stellen van vragen, het
doen van suggesties, of het maken van aanvullende opmerkingen.
Grote inhoudelijke wijzigingen zijn dan echter niet meer mogelijk.
Wij denken dat juist in de laatste fase een betere dialoog zou bijdragen aan een volwaardig participatieproces. Meedoen betekent
meer draagvlak. En als wij ons kunnen vinden in de gemaakte afspraken, ondertekenen wij die ook. Op deze wijze voorkomt het
ook dat we bv. onder voorbehoud moeten tekenen, over zaken
waarin we niet volledig zijn meegenomen, en waar we het niet
mee eens zijn.
Wat is er afgelopen jaar besproken?
Portaal, de gemeente Nijmegen en de Klink hebben over een aantal
thema’s afspraken gemaakt. Er is daarbij veel besproken, maar de
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onderstaande punten vinden wij als bewonersorganisatie extra
belangrijk. Er worden veel huurwoningen bijgebouwd. Het voorstel
is om het aantal huurwoningen te laten groeien tot 32.500 in 2030.
Op korte termijn worden er 400 tijdelijke sociale huurwoningen bijgebouwd. Er komt speciale aandacht voor goedkope sociale huurwoningen.
Er zijn veel huishoudens die een woning nodig hebben met een betaalbaarheidsgrens van 500 euro. Dit gaat niet over de kale huurprijs, maar
over alle zaken die invloed hebben op een huishoudpotje. Dus bv. de
kosten van gas, water en licht, de hoeveelheid inkomen etc.
Huurders van een sociale huurwoning krijgen in Nijmegen voorrang bij
het kopen van sociale huurwoningen.
Bij individuele verkoop moet de (toekomstige)eigenaar er ook gaan
wonen (anti-speculatiebeding).
Deze maatregelen zijn volgens ons belangrijk, omdat we graag
willen dat wijken leefbaar en betaalbaar blijven.We vinden dat er
voorlopig moet worden bijgebouwd en dat er extra aandacht
moet zijn voor inwoners die bv. door schuldsanering, of ziekte
erg krap zitten. Daarbij moet je verder kijken dan alleen de
huurprijs.
Ook vinden we het goed dat corporaties en gemeente streng
kijken naar verkoop. Als woningen worden verkocht, is het goed
als dit voor huurders geen extra problemen met zich meebrengt.
Het bestrijden van de verkoop aan huisjesmelkers of pandjesbazen draagt bij aan het verbeteren van de leefbaarheid in de stad.
Er zijn nog veel meer afspraken gemaakt met de gemeente en
Portaal, wilt u hier meer over lezen? Dat kan via:
https://www.portaal.nl/media/3003/prestatieafsprakennijmegen.pdf
Heeft u vragen? Dan kunt u een bericht achterlaten op de website:
https://www.hbvdeklink.nl/contact-hbv-de-klink

❮

Van 22 februari tot 11 maart is er door de corporaties en huurderorganisaties actie gevoerd tegen de verhuurderheffing, wat ons betreft
een huurderheffing is. Het moet tenslotte worden opgebracht door de
huurders. Een regelrechte onrechtvaardigheid ten opzichte van kopers.
Hieronder het plan van de zelfbenoemde minister voor wonen. Een
poging om de wooncrisis op te lossen.

tegen
verhuurderheffing
ACTIE VAN DE
CORPERATIES
EN HUURDER ORGANISATIES

Ik ben Stefanie Blokhuizen, en zelfbenoemd Minister voor Wonen.Vanaf 22
februari tot en met 11 maart reisde ik het hele land door, op zoek naar oplossingen voor de tijdelijk wooncrisis.Tijdens mijn zoektocht sprak ik deskundigen
over hun oplossingen voor de woonproblemen. Ook ging ik de wijken in om te
praten met buurtbewoners over wat er nodig is.
Want het gaat niet goed met wonen in Nederland. Het aantal geregistreerde
daklozen in Nederland verdubbelde de afgelopen jaren naar 40.000, wachttijden
voor een sociale huurwoning zijn lang (meer dan 11 jaar in de regio Utrecht)
en de vooruitzichten zijn somber. Bijna iedereen merkt de gevolgen ervan.
Het is tijd dat de wooncrisis wordt opgelost. De problemen zijn bekend. En
daarom ga ik op zoek naar oplossingen.
Onlangs waren de Tweede Kamerverkiezingen en mochten we naar de stembus. In het nieuwe kabinet moet er echt een minister komen die aan de slag
gaat met het oplossen van de wooncrisis. De regering heeft het echt af laten
weten.Terwijl er in de praktijk best veel oplossingen zijn, waar de echte minister
straks zo mee aan de slag kan. Want dat er iets moet gebeuren, dat is overduidelijk!

www.wegmetdeverhuurderheffing.nl
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Het kan niemand ontgaan zijn dat de huren bevroren
worden op 0% op 1 juli. Maar dat geldt alleen voor de
sociale huurwoningen onder de aftoppingsgrens. Deze
ligt voor 2021 op een huur onder 752.33 euro.
Ook de inkomensafhankelijke huurverhoging mag niet
worden toegepast.Voor verhuurders die de verhuurderheffing betalen komt er overigens een compensatie
voor de effecten van de huurbevriezing in de vorm van
een lager tarief van deze heffing. Maar de zaak ligt toch
wat ingewikkelder.
Woningen uit de vrije sector
Dit zijn woningen die een huur hebben boven die aftoppingsgrens. Hiervoor geldt dat de minister bepaald
heeft dat het niet meer mag zijn dan de inflatie. Eerst
was dat inflatie plus 1%. Dat is gelukkig nu van de baan.
De inflatie bedraagt 1,4%. Portaal heeft 10% woningen

in deze sector. De huurders van deze woningen zijn de
aflopen jaren geconfronteerd met verhogingen tot wel
50%. Onaanvaardbaar! Maar helaas wel gebeurd.
Uitzonderingen
Op deze wettelijke regels zijn enkele uitzonderingen
van toepassing.
Bij huurharmonisatie: dat wil zeggen dat de huur verhoogd
mag worden als een nieuwe bewoner een huurhuis betrekt.
Bij woningverbetering en verduurzaming.
Eenmalige of tijdelijke huurkorting.
Huurverlaging
Er wordt een regeling getroffen voor huurders met een
lager inkomen en een huur boven de voor hen geldende aftoppingsgrens. Deze cijfers gaan over het inkomen
op 1 januari 2019. Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Type huishouden

Inkomen tot inkomensgrens

Huurverlaging naar

Één persoon

t/m 23.725 euro

633,25 euro

Één persoon,
AOW-gerechtigd
op 1-1-2021

t/m 23.650 euro

633,25 euro

Meerdere personen

t/m 32.200 euro

Twee personen: 633,25 euro
Drie of meer personen: 678,66 euro

Meerdere personen, van wie
tenminste één AOW-gerechtigd
is op 1-1-2021

t/m 32.075 euro

Twee personen: 633,25 euro
Drie of meer personen: 678,66 euro

Heeft u na 2019 een inkomensdaling gehad en de huurprijs boven de laagste aftoppingsgrens van 633,25 euro valt moet u zelf
een aanvraag indienen bij de corporatie. Uitgebreidere informatie kunt u vinden op Aedes/update huurbeleid in 2021
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Het bestuur is naarstig op zoek naar nieuwe leden. Wegens verhuizing treed er
een lid af. De positie van secretaris en voorzitter zijn vacant. Deze functies worden binnen het bestuur aangewezen op basis van geschiktheid en motivatie. Een
mooie uitdaging, wie denkt, blijft scherp. Organisatorisch vermogen en kunnen
werken in teamverband is daarvoor van belang. Heb je interesse en tijd neem
dan contact met ons op. Wij kennen een inwerkperiode van drie maanden. Die
is noodzakelijk omdat er veel verschillende onderwerpen aan de orde komen. Er
is een lijst van taken van de secretaris en de voorzitter. In een vrijblijvend oriënteringsgesprek brengen wij je op de hoogte van de lopende zaken en proberen
vast te stellen of je past binnen ons bestuur. En of jij je prettig voelt bij ons.

Het kost wel enige tijd. Informele omgangsvormen zijn de norm, ook binnen het
overleg met Portaal. Ook mensen die gewoon bestuurslid willen worden zijn van
harte uitgenodigd. Je moet wel huurder van Portaal zijn en lid van de Klink. Dat
laatste is snel geregeld.. We zoeken ook een redacteur voor de Klinktaal. Dus als
je dat leuk vindt, meld je aan. Voor een taak in een werkgroep is lidmaatschap
niet verplicht. Maar natuurlijk vinden wij het fijn als je lid wordt van de Klink.
Een aanmeldingskaart vind je elders in deze klinktaal.

Opnieuw een oproep!
KLINKtaal
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In deze rubriek
willen wij u informeren over uw rechten
als huurder en hoe
u deze het gemakkelijkst kunt bereiken.
Deze keer nemen we u mee in het verhaal
van Martijn en medehuurderschap

Huurders
halen verhaal

Casus
Martijn woont sinds een jaar
of drie weer thuis. Hij had een
eigen woning met zijn vrouw
en dochter, maar toen zijn
relatie stukliep, besloot hij tijdelijk weer thuis te gaan wonen. Een paar maanden nadat
hij weer bij zijn ouders was
ingetrokken overleed onverwacht zijn vader. Daardoor is
hij toch langer blijven hangen.
Zijn vader was mantelzorger
voor zijn moeder, die beginnend dementerend is. Sinds
het overlijden van zijn vader
is Martijn haar mantelzorger.
Dat is soms zwaar, maar ook
heel erg leuk. Zijn moeder
kan oppassen op zijn dochter
en ze kunnen samen de taken
in het huishouden verdelen.
En als ze een keertje verward
is, kan Martijn haar ook snel
gerust stellen. Daardoor blijft
de stress beperkt. Het gaat al
met al best goed.
Daar komt abrupt een einde
aan, als Martijn een telefoontje krijgt op zijn werk. Zijn
moeder is gevallen. Ze heeft
haar heup gebroken en moet
waarschijnlijk een tijdje reva-
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lideren in een verzorgingstehuis. De kans bestaat dat ze
voorlopig niet terugkomt naar
de woning. Martijn vraag zich
af welke rechten hij heeft.
Wie weet meer..
Hij belt met de verhuurder
om aan te geven dat hij voorlopig alleen in de woning blijft.
En vraagt ook welke rechten
hij als inwonende heeft om
zeker te weten dat hij dingen
voor zijn moeder kan regelen,
voor het geval zij langer zou
wegblijven.
De medewerker van de corporatie vraagt Martijn wat zijn
plannen zijn. Na lang nadenken geeft hij aan dat hij het
zijn moeder gunt dat ze zo
lang mogelijk in haar woning
kan blijven. Hij wil haar graag
daarbij helpen. Zijn moeder
vindt het geruststellend dat
haar zoon er altijd is en voor
hem is het fijn dat hij gezelschap heeft.
Voor zijn dochter is het fijn,
omdat de woning van zijn exvrouw in dezelfde buurt ligt.
En zijn werk ligt om de hoek,
dus hij kan snel tussendoor
naar huis als er wat is.

Martijn voldoet aan alle voorwaarden, hij deelt de kosten
van het huishouden met zijn
moeder, hij wil de komende
jaren (hopelijk) nog lang voor
zijn moeder zorgen en hij kan
de huur zelf goed betalen.
Maar hij was niet van plan om
langere tijd bij zijn ouders te
blijven toen hij daar ging wonen. Hij wilde even bijkomen
van de scheiding. Daardoor
komt hij niet in aanmerking
voor medehuurderschap.

k
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belangen van huurders

de klink

postzegel
niet nodig

Antwoordnummer 2178

Gelukkig weet de corporatiemedewerker hem wel gerust
te stellen. Ze snapt dat hij zijn
moeder wil ondersteunen en
ze spreken af dat hij niet op
stel en sprong de woning hoeft
te verlaten als zijn moeder niet
meer thuis kan wonen.
Hij krijgt dan ruim de tijd om
een nieuwe woning te zoeken,
zodat hij zich daar goed op kan
voorbereiden. Dat stelt Martijn
toch gerust.
▲

Hoe het werkt…
Martijn leest het formulier van
de woningstichting goed door.
Er zijn een aantal vereisten
voor medehuurderschap:
Je moet minimaal twee jaar in
de woning verblijven;
Er moet sprake zijn van een
gemeenschappelijke huishouding;
Je moet de intentie hebben om
voor langere tijd samen te wonen;
Je moet zelfstandig de huur kunnen betalen;
Het is niet je bedoeling om zelf
hoofdhuurder te worden.

tip

Daarop spreekt de medewerker met hem af dat ze hem
wat formulieren zal opsturen.
Als hij deze invult en terugstuurt, kunnen ze kijken of hij
in aanmerking komt voor
medehuurderschap.
Dit geeft hem dezelfde rechten
en plichten als zijn moeder,
waardoor hij de zaken goed
kan regelen als ze langer wegblijft. Bovendien heeft hij een
stukje zekerheid dat hij niet
onverwacht weer op zoek
moet naar woonruimte.

Denkt u mogelijk in
aanmerking te komen
voor medehuurder-▲
schap?
Bespreek het met de
sociaal raadslieden of
met de medewerkers
van de woningbouwstichting. Zij kunnen
u precies vertellen
wat u daarvoor moet
doen. .

6500 WC Nijmegen
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KLINKET

kort nieuws

EMAIL OPROEP

VRAAGBAAK

VRIJE SECTOR

Van een aantal leden hebben
we de emailadressen, maar
van een hele hoop leden ook
niet. Daarom vragen wij u
om dat door te sturen aan
info@hbvdeklink.nl.
Dat maakt het mogelijk om
u snel te benaderen voor bijvoorbeeld een ´korte´enquête.
Zo proberen we op de hoogte te blijven van wat er bij
onze leden leeft. Natuurlijk
mag u zelf bepalen of u mee
wilt doen, maar de Klink
belooft dat uw gegevens niet
worden gebruikt voor andere
doelen dan raadpleging over
wat u belangrijk vindt wat
betreft de belangen van
huurders.

We willen een nieuwe rubriek
beginnen waarin onze huurders een vraag kunnen stellen die betrekking heeft op
het huren bij Portaal.
Vaak zijn deze vragen ook
relevant voor andere huurders. Op die manier kunnen
we elkaar helpen en ondersteunen. U kunt ook een
oproep plaatsen als u informatie zoekt of wilt vinden,
of een vraag om hulp, of het
aanbieden van hulp.
Zo willen wij proberen om wat
meer verbinding te krijgen
tussen en met onze leden en
huurders. Stuur uw vraag naar
info@hbvdeklink.nl

Voor huurders van een vrije
sectorwoning gaat de huur
1.4% (inflatievolgend) omhoog.
De bedragen worden jaarlijks
vastgesteld door de regering.
Onder de huurgrens van de
€ 737,14 is er recht op huurtoeslag, daarboven heet het
vrije sector. Wat doen we
eraan? Zie hiervoor het artikel
over de verhuurderheffing en
onze voorgenomen actie.

❮
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COMMISSIE

Ja, ik word lid van de huurderbelangenvereniging de Klink

HUURMAATWERK

Naam ......................................................................................................................................
Adres

...............................................................................................................................................

Postcode /woonplaats
Email

✂

Huurders die toeslag ontvangen en een hoge middenhuur
betalen (tussen de € 607,46 en
€ 737,14) kunnen in uitzonderingsgevallen een aanvraag indienen bij de
Commissie Huurmaatwerk van Portaal
voor huurbevriezing of verlaging.
Bv bij een sterke vermindering
van hun inkomen. De huurderorganisaties hebben erop
aangedrongen deze mogelijkheid onder de aandacht te
brengen in de aankondiging
van de huuraanpassing van
dit jaar.
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.................................................................................................................

.................................................................... ........ Telefoon ..........................................

Ik ga ermee akkoord dat de contributie van € 0,30 per maand bij de huurbetaling wordt geïnd.
Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij ik verhuis naar een woning die niet in
beheer is bij Portaal Nijmegen, of om andere redenen te kennen geef geen lid meer te willen zijn.

Datum

...........................................................

Handtekening

De Klink houdt rekening met uw privacy, zie de verklaring op hbvdeklink.nl of vraag deze schriftelijk op.

RESULTATENREKENING
( WI N ST

EN V E RLI ESR EK EN ING )

Omschrijving
Baten

Boekjaar

Boekjaar

2020
Begroting

Begroting

2019

2020

2020

2021

3.249
81.453

3.147
87.813

3.360
87.813

3.240
87.922

84.702

90.960

91.173

91.162

10.360
9.205
20.145
5.022
351
213
655
283
4.425
543
36
347
63
8.434
15
7.344
161
41
-

8.675
6.838
13.968
5.206
60
230
91
78
4.859
809
354
24
9.242
869
11.257
209
144
-

10.360
2.000

11.900
-

19.375
23.688
5.744
1.000
1.500
400
800
400
4.800
622
120
360
175
10.949
600
8.000
180
100
-

18.500
24.798
5.647
1.500
400
800
400
4.422
698
120
360
175
9.567
350
11.245
180
100
-

Totale lasten

67.642

62.912

91.173

91.162

Saldo over

17.060

28.047

-

-

84.702

90.960

91.173

91.162

Ontvangen contributie
Bijdrage Portaal
Totaal baten
Lasten
Vrijgestelde vergoedingen
Studiekosten
Koepel
Extern advies
Administratieve ondersteuning
Huur gebouw
Kopieerkosten en telefoonkosten
Vergoeding commissies
Representatiekosten
Reis- en verblijfkosten
Vergaderkosten
Kosten automatisering
Telefoonkosten
Contributies & abonnementen
Verzekering algemeen
Kantoorartikelen
Notaris & advocaatkosten
Drukwerk & papier
Kopieerkosten
Porti
Bankkosten
Overige algemene kosten
Diverse lasten
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Aan de huurders van:

U I T N O D I G I N G

ALGEMENE LEDENVERGADERING MAANDAG 19 APRIL 2021
OOK NIET- LEDEN KUNNEN MEEDOEN!
Op maandagavond 19 april houden we onze Algemene Ledenvergadering.
De ALV van afgelopen december kon niet worden georganiseerd door fysiek bij elkaar te
komen en ook nu gaan we de bijeenkomst opnieuw digitaal doen. Als u wilt deelnemen aan
deze digitale bijeenkomst stuur dan een mail aan ons secretariaat: info@hbvdeklink.nl
U krijgt daarna per mail een link waarmee u op 19 april kunt deelnemen.
AGENDA

20.00 uur
20.10 uur

21.00 uur
21.15 uur

Opening en vaststelling agenda, mededelingen
Verenigingszaken
- Verslag Algemene Ledenvergadering van 15 12 2020 zie de website
- Resultatenrekening 2020
- Aftreedrooster
- Voortgang Lopende Zaken
Rondvraag
Sluiting

We hopen met u te kunnen spreken op maandag 19 april.
Met vriendelijke groet,
Max van den Berg, bestuurslid
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