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Opnieuw een nummer van Argusogen met veel informatie en wetenswaardigheden. We kunnen er 
niet omheen, om de huurverhoging per 1 juli a.s. Die is fors voor de lage inkomens (4 of 4,5%), soms 
onterecht voor de wat hogere (6,5 % bij een inkomen boven € 43.000,--) en soms terecht voor de 
hoge inkomens die wonen in een goedkope sociale huurwoning. De inkomensafhankelijke huur, 
uitgevoerd zoals nu, verdient zeker geen schoonheidsprijs. Eigen Haard heeft ook veel reacties 
ontvangen omdat het inkomen niet zou kloppen. Er zijn zelfs extra arbeidskrachten aangenomen om 
de klachten af te handelen.  
 
De woningmarkt blijft ons verrassen. Zo kwam er een persbericht van de Woonbond met als kop: 
“Huurders duurder uit dan kopers”. Die conclusie blijkt volgens de Woonbond uit het WoOn 2012-
onderzoek van de rijksoverheid. “Als de maandelijkse woonkosten worden afgezet tegen de WOZ-
waarde blijken kopers minder te betalen dan huurders in de sociale sector.” En dan verschijnt een 
maand later een bericht in De Telegraaf: Koop en huur bijna even duur. “Voorheen waren woonlasten 
bij koopwoningen altijd flink hoger dan bij huurwoningen, maar dit verschil verdwijnt de laatste jaren 
geleidelijk, blijkt uit onderzoek van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE)”. Wie heeft er nu 
gelijk of beter gezegd: wie krijgt er in de komende jaren gelijk? Wie het weet mag het zeggen. 
 
Op 22 mei jl. vond de Algemene Ledenvergadering van HBO Argus plaats. Het was een goede en 
informatieve vergadering met als hoofdonderwerpen Energielabel en Duurzaamheid gepresenteerd 
binnen een ASW-project door Aleida Verheus en de inkomensafhankelijke huren per 1 juli 2013, 
gepresenteerd door Jeroen Ohlenbusch, medewerker van Eigen Haard. Voorzitter Nelleke Lindhout 
gaat in de rubriek Van de bestuurstafel nader op de ledenvergadering in. 
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Doorstroming sociale huurwoning stagneert verder 
 
Het aanbod van huurwoningen met een huur tot 574 euro (prijspeil 2013) in de Stadsregio, waar 
Amstelveen deel van uitmaakt, neemt snel af. Het aantal verhuringen in de sociale huursector blijkt 
daarnaast in 2012 met negentien procent gedaald, een percentage dat hoger ligt dan voorgaande 
jaren. Dit blijkt uit de behoorlijk verontrustende rapportage ‘Woonruimteverdeling Stadsregio 
Amsterdam 2012. 
 
´Sinds 2002 is een dalende lijn te zien in het aantal verhuringen in de stadsregio Amsterdam. In 2012 
heeft deze trend zich drastisch doorgezet. Slechts 10.253 woningen gingen naar een nieuwe huurder, 
ten opzichte van 12.617 woningen in 2011 en 13.949 woningen in 2010. Portefeuillehouder Wonen 
Robert Linnekamp van de Stadsregio Amsterdam noemt de ontwikkelingen verontrustend: ´We 
verwachten dat deze trend zich zal doorzetten en daarom zijn we als gemeenten aan het kijken hoe 
we binnen de beperkte ruimte die er is de meest kwetsbare groepen kunnen beschermen. De 
gemeenten zijn ook in gesprek met corporaties hoe beide hun bijdrage kunnen leveren.´ In 2012 werd 
gemiddeld 140 keer op een sociale huurwoning ingeschreven, 17 keer meer dan in 2011. De 
inschrijfduur voor starters is gestegen van 8,2 jaar in 2011 naar 8,4 jaar in 2012. Voor doorstromers is 
bij acceptatie van een sociale huurwoning de gemiddelde woonduur 17 jaar, iets lager dan in 2011. 
Wel duurde het langer voordat woningzoekenden een woning accepteerden. Was dat kandidaat 6,9 in 
2011, in 2012 liep dat op tot kandidaat 8,1 en in Amsterdam zelfs tot kandidaat 9,2 (8,2 in 2011).  

 
Behalve dat er minder woningen vrijkomen, zijn er in absolute zin 
ook minder mensen actief op zoek naar een sociale huurwoning. 
Dit geldt voor zowel de starters als de doorstromers die bij 
WoningNet ingeschreven staan. Het aantal geregistreerde 
woningzoekenden nam in 2012 af met 45%. Dit komt door 
opschoning van het bestand.  

 
Volgens Europese regelgeving moet 90% van alle huurwoningen tot € 681 euro verhuurd worden aan 
huishoudens met een inkomen tot € 34.085. In 2012 hebben de corporaties 94% van hun woningen in 
de Stadsregio toegewezen aan huishoudens onder deze grens. Getracht wordt meer woningen toe te 
wijzen aan gezinnen met een inkomen net boven de genoemde grens, omdat zij het meeste klem 
lijken te zitten op de woningmarkt. 
 
Om kansen te bieden aan urgente woningzoekenden, wordt sinds half april 2013 een percentage van 
de vrijkomende woningen via loting toegewezen. Op lotingwoningen kwamen gelijk al veel reacties: in 
de eerste ronde werd gemiddeld 596 keer gereageerd op lotingwoningen voor alle ingeschrevenen bij 
WoningNet en 246 keer op lotingwoningen voor doorstromers.  
 
De rapportage Woonruimteverdeling wordt ieder jaar opgesteld door het Platform Woningcorporaties 
Noordvleugel Randstad (PWNR) en de Stadsregio Amsterdam. ´De effecten van de crisis zijn 
zichtbaar in de cijfers,´ licht Hans van Harten toe namens het PWNR. ´De doorstroming stokt, omdat 
iedereen blijft zitten waar hij zit. Het teruggelopen aantal verhuringen in de sociale huursector is 
zorgelijk. Wel verhuren de corporaties in de regio ook veel studentenwoningen en woningen voor 
tijdelijke verhuur beneden de € 574. Deze cijfers zijn niet in deze rapportage meegenomen.´  
 
============================================================================= 
 

Nieuwkomers moeten tegenwoordig ruim acht jaar wachten 
 
Nieuwkomers moeten gemiddeld acht jaar wachten voor ze in aanmerking komen 
voor een sociale huurwoning. Dat blijkt uit de Rapportage Woonruimteverdeling 2012 
van de Stadsregio Amsterdam, waar Het Parool zaterdag over bericht. Van  de 
186.000 sociale huurwoningen in de stad kwamen er in 2012 maar 5.700 vrij, dat is 
600 minder dan een jaar eerder en nog niet eens de helft van de zo'n 13.000 
woningen van tien jaar geleden. Als er dan eindelijk een keertje een sociale huurwoning vrij is, 
reageren er gemiddeld 157 gegadigden, aldus de rapportage. 
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Ineens gaat de winter over in zomer, tenminste zo lijkt het deze dagen. Hopelijk blijft het weer zo 
warm en zonnig.  
Jammer dat het in huurdersland niet alleen maar zonneschijn is. De inkomensafhankelijke 
huurverhoging is door Eigen Haard ingevoerd. U heeft het vast al via andere wegen gehoord, maar 
het kan geen kwaad om het nog een keer te melden. Als er iets niet klopt, dan kunt u nog tot 1 juli 
bezwaar maken tegen de huurverhoging. Controleer uw inkomensgegevens, kijk of uw inkomen sinds 
2011 gedaald is. Ook als er iemand in uw gezin chronisch ziek of gehandicapt is, kunt u bezwaar 
maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. En dit zijn nog maar een paar redenen op basis 
waarvan u bezwaar kunt maken. Meer informatie vindt u op de website van de Woonbond 
(www.woonbond.nl). Wij raden iedereen aan om er zorgvuldig naar te kijken. Het kan lonen…  
 
Op 22 mei jl. hebben wij een algemene ledenvergadering gehouden. De ALV was dit keer in 
Amsterdam-Noord in Huize Antonius. Wij streven ernaar om de ALV steeds in een ander stadsdeel te 
houden. Zo hopen we dat zoveel mogelijk bewonerscommissies zullen komen. 
Naast de gewone agendapunten van HBO Argus zijn er twee presentaties gegeven. Namens het 
Amsterdamse Steunpunt Wonen (ASW) vertelde Aleida Verheus iets over energielabels en 
energiebesparing. Het energielabel voor uw en andere woningen kunt u vinden op www.ep-online.nl. 
Jeroen Ohlenbusch van Eigen Haard heeft het huurbeleid van Eigen Haard toegelicht. Beide 
presentaties waren interessant.  
 
In de afgelopen week heeft het bestuur kennis gemaakt met mevrouw Elke Heidrich, directeur Wonen 
van Eigen Haard. Na de kennismaking hebben we ook de actuele thema’s, zoals de resultaten van de 
bewonersenquête besproken. Wij hebben aandacht gevraagd en gekregen voor het thema 
communicatie van Eigen Haard en zijn medewerkers met de huurders. We hopen dat de resultaten 
van die aandacht voor iedereen merkbaar zullen worden. Mevrouw Heidrich heeft aangegeven 
tenminste 1 maal per jaar met het bestuur te willen vergaderen.  
Op uitnodiging van Alert heeft een aantal leden van het bestuur een workshop over het gebruik van 
sociale media, en dan met name Facebook en Twitter, bijgewoond. We zijn benieuwd naar uw 
ervaringen en meningen over het gebruik van deze media. De komende tijd denken wij na over het 
maken van een pagina op Facebook, waarop iedereen dan informatie zou kunnen vinden over HBO 
Argus en onderwerpen die met huren te maken hebben. Twittert u ook, volgt u dan onze tweets al? En 
die van Alert?  
 
Naar aanleiding van de enquête die we gehouden hebben onder bewonerscommissies, zullen we na 
de zomervakantie in het kantoor van HBO Argus en Alert een cursus organiseren over het onderwerp 
‘Hoe benaderen we de achterban’. Hierover zullen we u binnenkort verder informeren.  
Veel plezier nog met de komende mooie dagen. Het bestuur van HBO Argus wenst u alvast een 
mooie en prettige zomer toe.  
 
Nelleke Lindhout, voorzitter 
1 juni 2013 
 
============================================================================= 
 

Bereikbaarheid HBO Argus 
 
Gedurende de vakantieperiode zal het kantoor van HBO Argus moeilijker bereikbaar 
zijn. We vragen uw begrip hiervoor. 
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Corporaties 

mogen de 

wijken niet 

meer leefbaar  

maken….. 

Minister Blok wil corporaties aan banden leggen 
 
Woningcorporaties moeten stoppen met 'commerciële activiteiten' en zich alleen nog maar richten op 
het huisvesten van mensen met een laag inkomen. Dat staat in een notitie van minister Blok (Wonen 
en Rijksdienst) waarover de NOS beschikt. 
Corporaties moeten van Blok hun koophuizen, dure huurwoningen, winkels en kantoren, met een 
totaalwaarde van ongeveer 260 miljard euro, afstoten. Het vastgoed moet eerst worden 
ondergebracht in een  zogeheten overgangs-bv, die op termijn verkocht kan worden.  
 
Blok schaart huizen met een huur van boven de 681 euro ook onder de commerciële activiteiten. 

Volgens de Woonbond zullen door deze maatregel 200.000 tot 
300.000 woningen in de vrije huursector terechtkomen, oftewel 10 
procent van het totaal.  'De huur van deze woningen kan onbeperkt 
stijgen', meent de bond.  De minister wil verder dat corporaties geen 
aandacht meer schenken aan het 'leefbaar maken' van wijken. Dat 
moeten ze overlaten aan gemeenten en andere maatschappelijke 
instellingen, vindt Blok. Enkele jaren geleden speelden de corporaties 
nog een centrale rol in de wijkaanpak van toenmalig PvdA-minister 
Vogelaar. 
 
De Woonbond noemt de plannen 'volstrekt ongewenst', omdat Blok 

hiermee het aantal sociale huurwoningen drastisch vermindert. Woonbonddirecteur Ronald Paping: 
'We gaan toch niet beleven dat via een aanpassing van de woningwet een nieuwe aanval wordt 
gedaan op de betaalbare woningvoorraad. Hier moet de politiek een stokje voor steken.' 

 
============================================================================= 
 

Aedes verbaasd over woede Tweede Kamer 'bouwstaking' 
 
Bouwstaking 
Diverse nieuwssites meldden dat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer woedend is op de 
woningcorporaties. Deze legden een groot aantal bouwprojecten stil. De corporaties moeten een 
verhuurdersheffing van 1,75 miljard betalen en zeggen daardoor te weinig over te houden voor 
investeringen. 
 
VVD, PvdA en D66 vinden dat onverantwoord en spreken van "een bouwstaking", die schadelijk is 
voor de economie. Onlangs bleek uit onderzoek dat de bouw van nieuwe huurwoningen over twee 
jaar helemaal ingezakt zal zijn. De partijen die eerder dit jaar het woonakkoord sloten, stellen dat 
corporaties de huren mogen verhogen, waardoor er wel voldoende overblijft om te investeren. 
 
Naar aanleiding van de woede van de Tweede Kamerfracties van VVD, PvdA en D66 
over het stilleggen van bouwprojecten door corporaties, stelt Aedes-directeur Marc 
Calon van de koepel van woningcorporaties voor de verhuurdersheffing om te zetten 
in een investeringsprikkel. "Corporaties doen al hun uiterste best om meer te 
bouwen, maar als ze minder heffing hoeven te betalen wanneer ze investeren, zal dit 
een extra stimulans zijn." 
Calon is verbaasd over de kritiek van de Tweede Kamer. Hij zegt dat deze situatie voorspeld was, ook 
door de eigen toezichthouder van de Kamer, het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. Volgens 
Calon wordt er bij woningcorporaties al flink bezuinigd, maar kost het ontslag van mensen ook 
wachtgeld en proceduretijd en levert het niet onmiddellijk geld op. Calon zegt dat de huren niet zo snel 
verhoogd kunnen worden, omdat mensen dat niet kunnen betalen. Ook commerciële partijen hebben 
daar volgens hem last van. 
 
Prikkel voor bouw 
Volgens Calon doen de corporaties al hun uiterste best om meer te bouwen, maar ontbreekt het aan voldoende 
geld. De verhuurdersheffing hakt er fors in, aldus de Aedes-directeur. Het zou volgens hem goed zijn om die 
heffing om te zetten in een investeringsprikkel. Dat betekent: als je meer investeert, betaal je minder heffing. Dan 
krijg je bouwvakkers weer aan het werk, betalen ze belasting, kosten ze geen WW-uitkering en krijgt het Rijk weer 
btw. 
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Meer kans op een sociale huurwoning door komst 'lotingwoningen' 
 
Woningzoekenden in Amsterdam komen voortaan ook via loting in aanmerking voor een sociale 
huurwoning. Woningcorporaties bieden vanaf 15 april jl. via WoningNet een deel van hun vrijkomende 
woningen aan als zogenaamde 'lotingwoning'.  
Loten voor een woning biedt met name uitkomst voor mensen die dringend op zoek zijn naar een 
woning, maar nog niet zo lang ingeschreven staan. Dit is vaak zo bij jongeren die uit huis willen, 
mensen die naar Amsterdam verhuizen vanwege een baan of bijvoorbeeld eenoudergezinnen die 
ontstaan zijn na een echtscheiding.  
Wel wordt op de website onderscheid gemaakt tussen woningen voor starters en doorstromers. Ook 
mag er maximaal twee keer per week op een lotingwoning gereageerd worden én op twee woningen 
uit het reguliere aanbod.  
 
15 procent 
Het loten voor woningen is onderdeel van het Convenant Woonruimteverdeling 2013. Daarin staan de 
afspraken tussen gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam. Afgesproken is de komende 
twee jaar ongeveer 15 procent van het beschikbare aanbod sociale huurwoningen via loting aan te 
bieden. 
 
============================================================================= 
 

Aantal huurwoningen in sociale sector daalt drastisch 
 
Het aanbod sociale huurwoningen in de stad neemt per maand af. In 2012 is het aantal verhuringen in 
de sociale sector met 19 procent gedaald. Dit blijkt uit het rapport 'Woonruimteverdeling Stadsregio 
Amsterdam 2012'. 
De daling zette in sinds 2002, maar de trend werd flink doorgezet afgelopen jaar. Toen gingen er 
slechts 10.253 woningen naar een nieuwe huurder. In 2011 waren dat nog 12.617 woningen en in 
2010 wisseleden zelfs 13.949 huurwoningen van bewoner.  
 
Portefeuillehouder Wonen Robert Linnekamp van de Stadsregio Amsterdam 
noemt de ontwikkelingen verontrustend: 'We verwachten dat deze trend zich 
zal doorzetten en daarom zijn we als gemeenten aan het kijken hoe we 
binnen de beperkte ruimte die er is de meest kwetsbare groepen kunnen 
beschermen.' De gemeenten in de regio zijn ook in gesprek met 
corporaties. Gemiddeld werd vorig jaar 140 keer op een huurwoning ingeschreven, 17 keer meer dan 
in 2011. Inmiddels is de wachttijd voor starters gestegen naar 8,4 jaar, in 2011 bedroeg de wachttijd 
8,2 jaar. Doorstromers blijven gemiddeld 17 jaar in hun sociale huurwoning wonen, dat getal ligt iets 
lager dan in 2011. Het duurde wel langer voordat woningzoekers een woning accepteerden.  
Minder mensen waren in 2012 actief op zoek naar een sociale huurwoning. Het aantal 
woningzoekenden nam af met 45 procent, maar dat heeft te maken met de opschoning van het 
bestand van Woningnet. 
 
Lotingwoningen  
Volgens Europese regelgeving moet 90 procent van alle huurwoningen tot 681 euro verhuurd worden 
aan huishoudens met een inkomen tot 34.085 euro. In 2012 hebben de corporaties 94 procent van 
hun woningen toegewezen aan huishoudens onder die grens. Geprobeerd wordt meer woningen toe 
te wijzen aan gezinnen met een inkomen net boven de genoemde grens, omdat zij het meeste klem 
lijken te zitten op de woningmarkt. Zij vallen net tussen de sociale en vrije huurgrenzen in. Door 
middel van lotingwoningen wil Woningnet de kansen voor urgente woningzoekenden vergroten. Sinds 
half april wordt hier gretig op gereageerd. 
  
Ieder jaar wordt de rapportage Woonruimteverdeling opgesteld het Platform Woningcorporaties 
Noordvleugel Randstad (PWNR) en de Stadsregio Amsterdam. 'De effecten van de crisis zijn 
zichtbaar in de cijfers', licht Hans van Harten toe namens het PWNR. 'De doorstroming stokt, omdat 
iedereen blijft zitten waar hij zit. Het teruggelopen aantal verhuringen in de sociale huursector is 
zorgelijk.' Van Harten wijst er op dat er in de regio wel veel studentenwoningen en tijdelijke woningen 
worden verhuurd onder de 574 euro. 'Deze cijfers zijn niet in deze rapportage meegenomen.' 
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Resultaten Bewonersscan 2012: dienstverlening blijft aandacht vragen 
 
Eind 2012 hebben duizenden huurders telefonisch of online het Eigen Haard Bewonersonderzoek 
2012 ingevuld. De resultaten staan op de website van Eigen Haard. 
 
Blijven werken aan de dienstverlening 
Uit het onderzoek blijkt dat de huurders de dienstverlening een 6,8 geeft. Dat is een fractie lager dan 
twee jaar geleden en ligt onder de norm van een 7 die Eigen Haard stelt. Het betekent dat de 
corporatie blijft werken aan de verbetering van de dienstverlening. 
 

82 wijken onderzocht 
Eigen Haard heeft de tevredenheid onderzocht over de woning en de buurt in 82 
wijken verspreid over Amsterdam en de regiogemeenten. Ook overlast is daarin 
meegenomen. De steekproeven zijn representatief. Eigen Haard kan dus per buurt 
zien wat er speelt en waar welke actie nodig is. 
 
Woning en wijk gemiddeld een zeven plus 
Huurders geven hun woning gemiddeld een 7,3. De buurten krijgen gemiddeld een 
7,2. Ongeveer hetzelfde als een paar jaar geleden. Maar op wijkniveau zijn er 
verschuivingen.  

 
============================================================================= 

 

Wat is de huursombenadering?  
 
Bij de huursombenadering krijgt niet iedere woning dezelfde huurverhoging. Woningen die de 
corporatie nu relatief goedkoop vindt krijgen een hogere huurverhoging dan woningen die nu al een 
goede prijs hebben. Via de maximale huursomstijging reguleert de overheid de totale stijging van de 
huren van de corporatie (de huursom). 
De huursom mag dan bijvoorbeeld 1 procent of 2 procent meer stijgen dan inflatie. Bovendien stelt de 
overheid wel een maximum vast voor individuele woningen. Dit maximum kan afhangen van de 
huidige prijs. Woningen die nu relatief duur zijn krijgen zo een huurverhoging die niet meer is dan de 
inflatie, bij relatief goedkopere woningen kan dat hoger 
uitvallen. Op die manier kunnen corporaties meer sturen op 
de waarde en kwaliteit van de woning. 
 
De Woonbond  is blij met het voornemen om zo snel 
mogelijk over te stappen op de huursombenadering. Dan 
zou volgend jaar (2014) de rampzalige gluurverhoging al 
weer afgeschaft kunnen worden. Van belang is ook dat er bij 
de huursombenadering wordt uitgegaan van aanvaardbare 
huurstijgingen, die gecompenseerd worden door lagere 
energielasten. Dat is een grote koerswijziging ten opzichte 
van het huidige huurbeleid, met huurstijgingen fors boven de 
inflatie.   
 
============================================= 
 

Meer exemplaren Argusogen 
 
Bestaat uw bewonerscommissie uit meer dan vier leden en 
wilt u voor elk van hen een exemplaar van Argusogen 
ontvangen? Dat kan. Stuur een e-mail aan argusogen@hbo-
argus.nl of een briefje aan HBO Argus t.a.v. Argusogen,  
A. v.d. Horststraat 2, 1065 GX Amsterdam met de naam van 
uw commissie en het aantal gewenste exemplaren.  
======================================= 


