
HUURKOMPAS MAART 2017. 
 

In december 2015 schreef ik namens onze Bewonerscommissie Flora een stuk in dit blad van wat toen nog de 

HVA (Huurdersvereniging Atrium) heette. Het ging over de ervaringen die onze Bewonerscommissie heeft gedeeld 

met de Alliantie tijdens de voorbereidingen op en werkzaamheden rond het onderhouds- en verbeterplan van onze 

524 woningen in onze wijk, een project dat inmiddels al enige maanden achter ons ligt. 

 

Die ervaringen hebben best wel sporen nagelaten, met name wat betreft de communicatie van en met de Alliantie 

en haar medewerkers. Met als gevolg dat ons project best nog een lange nazorg behoeft. Dit had vast en zeker 

voorkomen kunnen worden door een wat adequatere aanpak bij aanvang. 

 

Grote verspilling van manuren hebben wij voorbij zien komen. Zet het managementteam van de Alliantie 

eens een dag tussen de paarden, was destijds mijn advies. Een coachingsdag om zo te komen tot eigen inzicht over 

persoonlijke en organisatieontwikkeling en leiderschap. Voor paarden is het immers van levensbelang om samen te 

werken binnen een duidelijke orde in de kudde. Paarden zijn uiterst sensitief en gevoelig voor wat niet klopt of voor 

wat ontbreekt, en ze scannen ons gedrag binnen luttele seconden in. 

 

Feestje met een boodschap 

Zoals velen van u weten is de Huurdersvereniging Atrium sinds 29 juni 2016 officieel in een nieuw jasje gestoken. 

We hebben nu te maken met HuurdersBelangenVereniging de Alliantie Gooi en Vechtstreek (HBVA G&V). Op 29 juni 

2016 vond de officiële overdracht plaats in de vorm van een feestelijke avond. Blij verrast mocht ik als afgevaardigde 

van de Bewonerscommissie daarvan deel uitmaken. Wetende dat de directie van de Alliantie daar uiteraard bij aanwezig 

zou zijn, heb ik van de gelegenheid gebruikgemaakt om het onlangs verschenen boekje Welzijn is de nieuwe 

welvaart te overhandigen aan de heer Rob Haans, sinds 4 jaar directeur van woningcorporatie de Alliantie. 

 

Ik had Rob Haans op 1 juli 2015 horen spreken op een speciaal voor de huurders van de Alliantie georganiseerde 

avond over de inkomensafhankelijke huurverhoging en sindsdien had ik hem hoog zitten. Hè, hè, dacht ik hoopvol, 

eindelijk iemand die schoon schip gaat maken binnen de Alliantie. Eindelijk had ik het vertrouwen dat het goed zou 

komen met het beleid dat al jaren niet werkte zoals het zou moeten werken. 

 

Verbinding & welzijn 

Inmiddels heef bij de Alliantie een grootschalige opschoning van de werknemers plaatsgevonden en is de 

Alliantie verhuisd naar het voormalige Philipsgebouw in Hilversum. Hét moment dus om de corporatie weer 

naar een sociale woningcorporatie te brengen. Althans, dat is wat wij willen toch, als huurders? Maar gaat dat ook 

gebeuren? 

Eerdergenoemd boekje Welzijn is de nieuwe welvaart, geschreven door Reinier Castelein, voorzitter van vakbond 

De Unie, kan wellicht bijdragen aan het verkrijgen van nieuwe inzichten over waar het om gaat in onze samenleving: 

verbinding, samen zoeken naar mogelijkheden in ieders belang, met wederkerig begrip als gevolg. Een participatiesamenleving dus waarin 

ruimte is voor het welzijn van iedereen. Als een van de grootste woningcorporaties van 

ons land zou de Alliantie daar best aan mogen meewerken. 

 

Heeft de Alliantie deze boodschap inmiddels al opgepikt? Om wat dichter bij de bron te opereren, lonkt mij een 

plek in het bestuur van de HBVA G&V. Helaas blijkt dat de combinatie Bewonerscommissie en HBVA G&V in mijn 

situatie wat te groot is, zoals blijkt uit de ervaring van de afgelopen jaren waarin wij als Bewonerscommissie veel overbodige urenlast 

hebben ervaren. 

 

Gouden staaf 

Het zal ook u niet zijn ontgaan dat een flink aantal corporaties, waaronder ook de Alliantie, de afgelopen jaren een forse 

slag heeft geslagen in het verhogen van de huren. De inkomensafhankelijke huurverhoging was een feit. Bovendien 

is bij mutatie van een woning de huur van de meeste woningen intussen zonder enige gêne opgetrokken naar 

de maximale sociale huurprijs van 710 euro.  

 

Als Bewonerscommissie hebben wij onder onze 524 huishoudens in onze 

wijk 524 handtekeningen opgehaald ter ondersteuning van de actie van de Woonbond tegen deze inkomensafhankelijke 

huurverhoging waarvoor minister Blok de woningcorporaties de vrije hand heeft gegeven. Op de op 1 juli 2015 speciaal voor de huurders 

georganiseerde avond over de inkomensafhankelijke huurverhoging, heb ik uit naam van onze Bewonerscommissie aan mevrouw Joan van 

der Burg, directeur van de Alliantie regio Gooi en Vechtstreek, ‘de gouden staaf’ overhandigd. In deze gouden staaf trof zij de 524 

handtekeningen aan die symbool staan voor het protest van de bewoners tegen het feit dat de Alliantie zonder meer is meegegaan met het 

verhogen van de huren. Temeer omdat wij bij het ophalen van de handtekeningen gehoord hebben hoe moeilijk sommigen onder ons het 

hebben om alle vaste lasten 

elke maand weer te kunnen betalen. 

  



Vanuit een andere visie bekeken 

Mevrouw Joan van der Burgt heeft onze boodschap uiterst serieus genomen en heeft vervolgens na onderzoek 

geconcludeerd dat er geen schrijnende gevallen bekend zijn. De onderbouwing die ik daarvoor ontving, namelijk dat uit 

onderzoek zou blijken dat er geen problematische financiële omstandigheden vanwege te hoge huurlasten bekend 

zijn, zegt mij niet zoveel. Een dag meelopen bij de voedselbank geeft vast een andere kijk op de werkelijkheid. 

 

Uit de praktijk blijkt immers dat een ieder die op het maandelijks sociaal minimum is aangewezen, aan het eind 

van de maand eerst zo veel mogelijk de vaste lasten – waaronder huur, voorschotrekening 

energie, telefoon/internetrekening, ziektekostenverzekering en dergelijke – betaalt om zo niet in grote problemen te komen (het potje 

sociaal minimum is dan inmiddels wel op). Tot aan het begin van de maand kunnen er 

dan nog net wat noodzakelijke boodschappen gedaan worden, om daarna een week tot tien dagen zonder middelen 

te wachten tot de twintigste van de maand, om dan met het geld van de toeslagen weer wat boodschappen te 

kunnen gaan doen.  

 

Dit noem ik toch echt wel schrijnende gevallen. Niet voor niets zijn er in Nederland 

inmiddels meer voedselbanken dan vestigingen van McDonald’s, en er komen nog steeds voedselbanken bij. 

 

Nieuwe regel & wachtlijst 

Vanuit de overheid hebben de woningcorporaties de vrije hand gekregen om de huren bij mutatie naar eigen idee 

wel of niet naar de maximale sociale huurprijs op te trekken. Dit is naar mijn idee een beleid gemaakt ten behoeve 

van de economische belangen van de overheid en van de woningcorporaties, en zeker niet ten gunste van de 

huurders. Bovendien zou hierdoor de doorstroming moeten toenemen, maar dat is niet gelukt. 

 

Nu is er weer wat nieuws bedacht: ‘passend toewijzen’. Deze nieuwe richtlijn houdt onder meer in dat wanneer je 

met een 1- of 2-persoonshuishouden en een jaarinkomen van minder dan 22.200 euro wil verhuizen, je alleen 

maar mag inschrijven op een woning met een maximale kale huur van 592,55 euro.  

En laten deze woningen nu inmiddels uiterst schaars geworden zijn, tenminste als je wil verhuizen naar een 

gelijkwaardige woning.  

 

Dit telkens weer veranderen van het huurbeleid heeft ertoe geleid dat, als je inmiddels geruime tijd staat ingeschreven als 

woningzoekende (en daar ook voor betaalt) en dan nu eindelijk boven aan de lijst voor toewijzing staat, je haast niet meer kan reageren op 

een gelijkwaardig passende woning. We hebben dus, zo blijkt nu, jarenlang voor 

niks betaald voor deze wachtlijst.  

 

Om nog maar te zwijgen van de senioren die zo lang mogelijk zelfstandig moeten 

blijven wonen om zo de zorgkosten te drukken. De groep senioren met een laag inkomen die aangewezen is op de sociale 

huursector kan inmiddels erg moeilijk een passende woning vinden tegen een passende huurprijs. 

Lenette Maarleveld 


