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De regeringspartijen VVD en PvdA zijn via de gemeenteraadsverkiezingen behoorlijk afgestraft voor 
hun beleid. Of dat ook geldt voor het huurbeleid blijft nog de vraag want het is opvallend dat de 
gedoogpartijen D66, ChristenUnie en SGP, zijn beloond voor hun steun en het bijsturen van het 
kabinetsbeleid. Maar zij steunen wel het huurbeleid al zijn er enkele aanpassingen tot stand gekomen.  
Inmiddels heeft minister Stef Blok een aantal varianten van het nieuwe puntensysteem voor de 
huurprijs van sociale huurwoningen doorgerekend en naar de Tweede Kamer gestuurd. Met het 
rapport kan de Kamer een beslissing nemen over het kabinetsvoorstel voor de modernisering van het 
woningwaarderingsstelsel (WWS). In het regeerakkoord staat dat het huidige puntensysteem zo wordt 
aangepast dat de WOZ-waarde van een woning meetelt in de huurprijs. 
Met het rapport van Blok is de weg vrij voor definitieve besluitvorming in de Tweede Kamer over het 
kabinetsvoorstel. Daarna kan de stelselwijziging verder worden uitgewerkt. Het is nog onbekend 
wanneer de Kamer over het rapport praat. 
 
Inmiddels is een actief huurdersprotest tot stand gekomen. Op 12 maart jl. trok de Huurderskaravaan 
op naar de Stopera waar een eisenpakket van 10 punten werd overhandigd, eerst aan de voorzitter 
van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporatie en daarna aan politici in de Stopera. Dit is pas 
de eerste actie. Het comité gaat door tot 1 juli a.s. en roept huurders, bewonerscommissies en 
huurderskoepels op zich achter het protest te scharen en zich bij de karavaan aan te sluiten. Houd de 
publicaties over de volgende actie goed in de gaten en doe mee. 
 
HBO Argus heeft een nieuwe website. Ga naar www.hbo-argus.nl om die te bekijken en laat weten 
wat u ervan vindt. En hebt u suggesties voor uitbreiding dan wil het bestuur dat graag weten.  
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Geen hogere huren voor arme Amsterdammers 
Woningcorporaties betalen verschil 
 
De armste Amsterdamse gezinnen met een huur boven de 595,75 euro krijgen dit jaar geen 
huurverhoging van woningcorporaties. Het gaat om mensen die onder de armoedegrens leven. 
De afspraken zijn gericht op gezinnen die volgens het bestand van de Dienst Werk en Inkomen 
langdurig op bijstandsniveau zitten. Voor huren boven de 595,75 euro geldt geen volledige 
huurtoeslag, waardoor arme huurders het extra zwaar hebben.  
 
De maatregel is het gevolg van een akkoord (Bouwen aan de Stad II) tussen de gemeente, 
woningcorporatiekoepel AFWC en de Huurdersvereniging Amsterdam. Die moeten nog wel 
goedkeuring krijgen van hun achterban, zoals de gemeenteraad. Het verlies aan inkomsten door de 
grens aan de huurverhoging wordt gedragen door de corporaties.  
 
Extra'tjes 
Verder komt er extra financiële steun voor arme gezinnen van de gemeente via de 
woonkostenbijdrage, een extraatje bovenop de huurtoeslag . Ook zullen corporaties de helft van al 
hun vrijkomende huizen verhuren onder de 595,75 euro. Driekwart van alle nieuwe huurders krijgen 
sociale huurwoningen van corporaties aangeboden. De vraag naar deze relatief goedkope huizen is 
veel groter dan het aanbod. Dat betekent dat de corporaties zich verplichten niet meer dan een kwart 

van al hun vrijgekomen huurwoningen in de vrije sector te verhuren.  
 
VVD tegen maatregel 
Boven de huurgrens bieden corporaties de helft van hun huizen aan voor huren 
tussen de 699 euro en 930 euro. In deze prijsklasse krijgen huishoudens met 

inkomens tot 43.000 euro per jaar voorrang. Collegepartij VVD is tegen deze maatregel voor minima. 
VVD gemeenteraadslid Daniël van der Ree: 
'Woningcorporaties zouden het geld moeten gebruiken voor investeringen. Inkomenspolitiek wordt 
door Den Haag bedreven. Dat we het in Amsterdam gaan doen en dat woningcorporaties dat betalen, 
is verkeerd. Die moeten het geld gebruiken voor investeringen.'  
 
PVDA voor maatregel 
'Wij repareren wat in Den Haag fout gaat,' zegt PvdA-wethouder Freek Ossel (Wonen). 'Het is uniek 
dat we met de woningcorporaties en huurdersorganisaties een afspraak kunnen maken over 
betaalbaarheid.'  
 
Volgens Ossel hebben corporaties hiermee een belangrijke stap gezet. Hij zegt ook nog te zoeken 
naar oplossingen voor de betaalbaarheid van sociale huurwoningen op de lange termijn.  
 
Over de kosten van deze maatregel kan Ossel niets zeggen. De omvang van de groep, mogelijk meer 
dan duizend gezinnen, is nog niet precies bekend. Huurdersvereniging Amsterdam vindt de maatregel 
om arme gezinnen te ontzien een goed begin. "Het is een eerste stap," zegt Bastiaan van Perlo van 
de huurdersvereniging. 

 

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

 

Bureau Zoeklicht 
 
Bureau Zoeklicht controleert huurders in Amsterdam. Dat lijkt nodig, want 
regelmatig worden woningen doorverhuurd zonder toestemming van de 
verhuurder eigenaar en de gemeente. Woningzoekenden die zich wel aan de 
regels houden zijn hiervan de dupe. Het gebeurt ook dat mensen niet staan 
ingeschreven op het adres waar zij feitelijk wonen. Soms krijgen ze daardoor ten 
onrechte een uitkering of huurtoeslag. 
Overigens: ook uw woning in de vakantieperiode verhuren is beslist niet toegestaan. 
Vermoedens van onderhuur en andere woonfraude kunnen gemeld worden bij Meldpunt Zoeklicht, tel. 
14020. 
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Afgelopen week was het overleg van het bestuur van HBO Argus met Muriel Hopman (adviseur 
Woonbeleid) en Aggie Jorna (hoofd Woonservice) van Eigen Haard. Op de agenda stonden een 
aantal punten die bij veel bewonerscommissies leven.  
 
Huuropbouw 
We hebben aan Eigen Haard  om een overzicht van verdeling van de woningen over de categorieën 
sociale huur, vrijesectorwoningen tussen de € 700,- en € 950,-, vrije sector boven de € 950,- en 
koopwoningen gevraagd. Daarbij de vraag hoe deze aantallen gaan veranderen door het beleid dat 
Eigen Haard gaat voeren.  
In de plannen van Eigen Haard voor 2014 voor Amsterdam is de huuropbouw van het woningbezit 
opgenomen. Daarin ontbreken nog de splitsing in twee categorieën van de vrije sector en de 
koopwoningen. Afgesproken is dat in de plannen van 2015 de aantallen van het huidig bezit in 2014 
en 2015 en de planning voor 2020 zullen worden opgenomen. In het volgende overleg zal het bestuur 
de plannen bespreken, daarvoor was dit keer te weinig tijd.  
 
Leegstand 
De leegstaande woningen die bewonerscommissies aan ons hebben doorgegeven zijn gecontroleerd. 
Het grootste deel van deze woningen zijn verkocht. De overige woningen zijn regulier of tijdelijk 
verhuurd. De tijdelijke verhuur is om kraken te voorkomen. Van 8 woningen loopt de verkoop nog, de 
hypotheken moeten nog afgesloten worden. Bij Eigen Haard wordt nog gekeken naar de termijnen 
van de leegstand. Deze informatie was nog niet beschikbaar en volgt nog.  
 
Servicecontract 
Bewoners zagen bij het afsluiten van een nieuwe huurcontract de kosten van het serviceabonnement 
opgenomen in de servicekosten. Bij het tekenen van het contract hoort besproken te worden dat het 
afsluiten van een servicecontract de eigen keuze van de bewoners is. Wil de huurder geen 
servicecontract dan wordt ter plekke een briefje ingevuld en ondertekend. Wij hebben gevraagd om 
deze opzeggingsbrief samen met de boekje over het servicecontract standaard bij het huurcontract te 
doen, zodat een huurder nog even na kan denken over het opzeggen van het servicecontract.  
De procedure rond de jaarlijkse controles is veranderd. 70% van de aangeschreven mensen waren 
niet thuis op de dag dat de medewerkers langskwamen. Als u een servicecontract heeft, krijgt u nu 
één keer per jaar een brief waarin gevraagd wordt om telefonisch een afspraak te maken voor de 
jaarlijkse controle. De jaarlijkse controle zelf is dus niet komen te vervallen. Is het bij u al een tijd 
geleden, dan raden wij u aan om te bellen voor een afspraak.  
Van het boekje over het servicecontract is een nieuwe versie. Heeft u internet dan kunt u het boekje 
vinden op de website van Eigen Haard. Wilt u een papieren versie van het boekje, belt u dan even 
met Eigen Haard. Wij hebben gevraagd om informatie over het nieuwe boekje en over deze nieuwe 
procedure te ‘bespreken’ in het blad Gewoon. 
 
Beleid schoorsteenvegen 
Een bewoner meldde dat er brand was ontstaan in het pand naast zijn woning. De brand begon in de 
schoorsteen. Eén van de buren had jarenlang zijn schoorsteen niet laten vegen. We hebben Eigen 
Haard gevraagd hoe het beleid van Eigen Haard rond schoorsteenvegen is en hoe het vegen 
gemonitord wordt. Antwoord op deze vraag krijgen wij later. 
 
Boetonstraat 
Eigen Haard wil van HBO Argus een advies over de renovatieplannen in de Boetonstraat in 
Amsterdam-Oost.  
 
De Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op woensdag 14 mei a.s. 19.30 uur.  
Noteer alvast de datum; nadere bijzonderheden volgen.  
 
Nelleke Lindhout, voorzitter 
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Huurders, VvE en Energiesprong  
 
‘Huurders beseffen niet altijd dat ze directe invloed kunnen hebben in de vereniging van eigenaars’, 
zegt Michiel Hopman. Hij is op bezoek bij het bestuur van HBO Argus om te praten over 
Energiesprong Amsterdam. Dat is een organisatie die verenigingen van eigenaars (VvE’s) ondersteunt 
bij het energiezuiniger maken van hun complex. Woon je als huurder in een gemengd complex, dan 
merk je dat Eigen Haard niet alleen verhuurder is, maar ook lid van de VvE. In de VvE is de 
vergadering van eigenaars het hoogste orgaan; de vergadering neemt de besluiten over onderhoud. 
Energiebesparende maatregelen horen daarbij. ‘In een gemengd complex’, legt Michiel uit, ‘wonen 
ook huurders die zich betrokken voelen bij duurzaam wonen. Het ligt voor de hand dat huurders en 
eigenaars van het samenwerken om dit voor elkaar te krijgen.’ 
 
Via Energiesprong Amsterdam kan een VvE ondersteuning krijgen bij het verzamelen van informatie 
over zonnepanelen en andere maatregelen voor een beter energielabel. Ook ondersteunt 
Energiesprong de VvE bij het nemen van een besluit (zie het plaatje met de vijf stappen). De 
bewonerscommissie heeft invloed op het beleid van Eigen Haard; dat is geregeld in de Overlegwet. 
Michiel: ‘Als de huurders en de eigenaars beiden zonnepanelen willen, dan kunnen ze dit van onderop 
bereiken. Eigen Haard zal hierin meegaan als de meerderheid van de bewoners vóór is en er een 
goed doorgerekend voorstel ligt.’  
 
Bij dat voorstel kan Energiesprong Amsterdam de bewoners bijstaan. Voor eigenaars zijn twee vragen 
van belang � de tweede vraag geldt precies zo voor huurders: 1. Hoeveel moet de VvE investeren? 2. 
Wat zien de bewoners hiervan terug op hun energienota of in de servicekosten? Michiel: ‘Het begint 
altijd met een paar enthousiaste mensen. Zij onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om een 
labelstap te zetten, wat dat kost en hoeveel energie je hiermee kunt besparen. Als je dat kunt 
aantonen, confronteer je Eigen Haard daarmee. De grote kunst is om zoveel mogelijk bewoners mee 
te krijgen. Daarom is het goed dat ook huurders meedoen in de VvE-adviescommissie die het voorstel 
voor de vergadering opstelt.’ 
 
Energiesprong Amsterdam begeleidt momenteel een VvE aan de Marathonweg waar veel huurders 
wonen. Het dak van dit complex is zeer geschikt voor zonnepanelen. Tip van Michiel: ‘Als de huurders 
overleggen met Eigen Haard over duurzaamheid, helpt het om te zeggen dat branchevereniging 
Aedes en ook de Woonbond vinden dat de investering en de besparing minimaal tegen elkaar 
weggestreept moeten worden. Dat heet de woonlastenwaarborg. Daarmee kun je Eigen Haard 
overtuigen om vóór te stemmen op de VvE-vergadering.’  
 
Om de bewoners mee te krijgen, moet de VvE-commissie de informatie inzichtelijk maken. Dat kan op 
een informatieavond voor alle huurders en eigenaars, waar ook Eigen Haard een uitnodiging voor 
krijgt. ‘Ik waarschuw wel altijd dat het gebouw niet het enige is’, zegt Michiel. ‘Je moet ook goed 
ventileren en je moet zuinig blijven stoken, anders verdwijnt je financiële voordeel.’ 
 
Meer informatie: www.energiesprongamsterdam.nl 
 
 
Maak je gemengde complex energiezuinig – in 5 stappen 
 

Uitvoering besluit 
 
Offertes � opdrachtverlening � installatie zonnepanelen en toezicht � oplevering.  
 
Stap 1: de initiatiefnemer(s) verzamelen informatie over zonnepanelen.  
Stap 2: draagvlak en ondersteuning.  
Stap 3: eigenaars en huurders, samen in VvE-adviescommissie, bereiden een voorstel voor de VvE-                          
vergadering voor. De VvE laat een energiescan uitvoeren door Energiesprong Amsterdam. Op een  
informatieavond horen de bewoners (huur en koop) wat het kost en met welk bedrag de servicekosten 
omlaag gaan. De huurders overleggen met Eigen Haard, doel: steun aan voorstel.  
Stap 4: De VvE-vergadering neemt een besluit, Eigen Haard stemt vóór.  
Stap 5: De zonnepanelen gaan het dak op, installatiebedrijf met de beste prijs/kwaliteit. 
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Eigen Haard opent nieuwe keukenshowroom   
 
De nieuwe keukenshowroom van Eigen Haard open. Met partner Bribus Keukens biedt Eigen Haard 
meer keuze, tegen gunstige voorwaarden. De showroom is gevestigd in The New Kit aan de Bos en 
Lommerweg 380 in Amsterdam. De showroom is alleen op afspraak 
te bezoeken.  
 
Persoonlijke keuze 
De keuken is één van de belangrijkste ruimtes in huis. Men kookt er, 
maar het is ook de plek om even wat met elkaar te drinken of bij te 
praten. Alle woningen hebben een goed functionerende standaard 
keuken, maar huurders kunnen nu ook een eigen persoonlijke 
keuken samenstellen. 
 
Hoe werkt het?  
Een huurder die een nieuwe keuken wil kan contact opnemen met Eigen Haard. Er komt iemand langs  
om de keuken te inspecteren. Is de keuken aan vervanging toe, dan plaatst Eigen Haard gratis een 
nieuwe standaard keuken. Maar wil de huurder liever een uitgebreide keuken met eventueel 
inbouwapparatuur? Dan ontvangt men een kortingsvoucher ter waarde van een standaardkeuken. In 
de uitgebreide nieuwe keukenshowroom kan de huurder vervolgens zien wat mogelijk is. 
 
Keuken nog niet aan vervanging toe 
Is de keuken nog niet aan vervanging toe? Dan kunnen huurders voor eigen kosten - maar tegen 
gunstige voorwaarden - een nieuwe keuken laten plaatsen. Hiervoor kan direct een afspraak worden 
gemaakt met de showroom. Telefoon (020) 7 604 280.  
 
============================================================================= 
 

Wat was de regeling Van Groot naar Beter? 

 
Af en toe wordt HBO Argus gebeld met de vraag of huurders die naar een kleinere woning willen 
verhuizen een financiële bijdrage kunnen krijgen in de verhuiskosten. Daarvoor bestond de regeling 
Van Groot naar Beter. Dat was een regeling van de gemeente ten behoeve van de huisvesting van 
grote gezinnen. Mensen die als een- of tweepersoonshuishouden een grote woning bewoonden, 
werden gestimuleerd naar een kleinere woning te verhuizen. Ze kregen een urgentieverklaring en/of 
een tegemoetkoming in de verhuiskosten. Daarmee kwamen meer grote woningen vrij voor grote 
gezinnen. 
 
De regeling Van Groot naar Beter is echter al per 1 januari 2011 vervallen. De verantwoordelijkheid 
voor het stimuleringsbeleid is overgegaan naar de woningcorporaties. De corporaties kunnen er hun 
eigen invulling aan geven. Voor meer informatie kunnen huurders dus terecht bij hun 
woningcorporatie, in ons geval bij Eigen Haard. 

 

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

Vernieuwde website HBO Argus 
 
De website van HBO Argus is vernieuwd en uitgebreid. Bezoek de nieuwe site via  
www.hbo-argus.nl 
 
Op de website zijn de Nieuwsbrieven die door de bewonerscommissies aan HBO Argus worden 
gestuurd, opgenomen. Maar niet alle commissies sturen hun nieuwsbrief of bewonersbrief door. 
Centrale opname op de website heeft twee voordelen: de andere commissies kunnen lezen wat u zoal 
te melden heeft en commissies die moeite hebben om een Nieuwsbrief te maken krijgen vast en zeker 
inspiratie als ze zien hoe het kan: eenvoudig of uitgebreid. Heeft uw commissie een eigen site geef 
dat dan alstublieft door aan HBO Argus: info@hbo-argus.nl   
 
www.hbo-argus.nl  
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t.a.v. de redactie 
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Huurders in actie tegen afbraak sociale huurwoningen 
 
Onder grote belangstelling is 12 maart jl. in Amsterdam de 'huurderskaravaan' tegen de afbraak van 
sociale huurwoningen in beweging gekomen. De openingsdemonstratie van de karavaan begon rond 
17.00 uur voor de deur van corporatie Stadgenoot aan de Sarphatistraat en liep via het beeld van 
Wibaut naar de Stopera. De huurders blijven zich roeren tot de huurverhoging op 1 juli. 
  
Zeker dertig bewonerscommissies en huurdersorganisaties hebben zich aangesloten bij de opstand. 
De honderden huurders overhandigden tien eisen, eerst aan Ankie Verlaan, voorzitter van de 
Amsterdamse Federatie van Woningcorporatie, en daarna aan politici in de Stopera. Zij eisen onder 
meer dat de 'huurexplosie' stopt, dat er een einde komt aan de massale verkoop van sociale 
huurwoningen en dat de door corporaties opgelegde gedwongen verhuizingen bij renovatie of sloop- 
nieuwbouw wordt beëindigd.  
       Opstand tegen 'verdrukking' 

Tamara Stern van bewonerscomité Palmstraat zei bij Stadgenoot 
dat de huurders steeds meer in de verdrukking komen. Dat moet 
volgens haar eens ophouden. Tegen Ankie Verlaan: 'Waar VVD'ers 
in tien dagen tijd de door Den Haag voorgestelde 
inkomensafhankelijke zorgpremie van tafel veegden, ontbrak het u 
aan vuur de Verhuurdersheffing weg te krijgen.' De rekening werd 
eenvoudig doorgeschoven naar de huurders.  
Verder wilde ze aandacht voor het steeds groter wordende 
probleem van achterstallig onderhoud bij de sociale huurwoningen 
van corporaties. 'Wij zijn hier vanavond, en zullen hier steeds 

terugkeren. Want wij laten ons niet wegduwen, we laten ons niet gedwongen uitplaatsen of en we 
laten ons niet meer verplicht verhuizen.'  
 
Politici 
De actie werd ook bijgewoond door veel politici, onder wie Michiel Mulder (PvdA), Tamira Combrink 
(GroenLinks), Remine Alberts (SP) en Laurens Ivens (SP) en Joop Lahaise (PvdA), Fred Kramer 
(GroenLinks) en Nelly Duijndam (SP). Alle aanwezige partijen zeiden de huurdersactie van harte te 
steunen.  
 
Laurens Ivens, een van de hoofdsprekers voor de deur van de Stopera, memoreerde daarop dat het 
beleid van Stef Blok (VVD) wel met steun van coalitiepartner PvdA 
en gedoogpartner D66 de Amsterdamse huurders in problemen 
hebben gebracht. 'Die drie partijen sloten het woonakkoord,' aldus 
Ivens. 'En dan kunnen diezelfde partijen hier in Amsterdam enorm 
hard huilen om wat er landelijk is gebeurd, maar vergeet niet dat 
zij dit allemaal veroorzaakt hebben. Dat zij de sluis naar extreme 
huurverhogingen hebben opengezet. De betaalbaarheid van 
wonen in deze stad staat onder druk.' 
 
(Bron: Het Parool)  

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

Klantpanel 
 
Eigen Haard kent een klantpanel. Huurders die zich daarvoor 
hebben aangemeld kunnen regelmatig via internet meedoen met 
een klantpanelonderzoek. Op dit moment is het onderwerp 
Betaalbaarheid. Het vorige onderzoek ging over Mijn Eigen Haard. 
Eigen Haard wilde met dit panelonderzoek bekijken welke diensten 
huurders het liefst online zouden willen doen. De uitslag kunt u via 
de website van Eigen Haard bekijken. 
 
Wilt u deelnemen aan de klantpanelonderzoeken dan kunt u zich 
aanmelden via www.eigenhaard.nl  
 


