wooninfo
waarom betalen
mijn buren minder huur?
bijeenkomst babbeltrucs
ruud’s column

Laat niemand binnen

		 waarom betalen mijn buren
		 minder huur?

		 passend toewijzen 2020
Zoekt u een andere woning, dan krijgt u te maken met de regel ‘passend toewijzen’. De overheid

Het komt soms voor dat buren een ander huurbedrag betalen

wil dat u een woning huurt die bij uw inkomen past. Hier heeft zij regels voor opgesteld. Deze

voor hetzelfde type huis. Dit roept soms vragen op. We leggen

regels laten zien tot welke huurprijs u maximaal mag huren. Dit wordt bepaald aan de hand

graag uit hoe de huurprijs van een woning tot stand komt.

van uw inkomen en huishoudgrootte. Gaat u reageren op een woning via Entree.nu? Controleer
dan eerst uw inschrijfgegevens via Mijn Entree. Het is belangrijk dat de gegevens van uw

Het woningwaarderingsstelsel (WWS)

inschrijving kloppen. Zodra er veranderingen in uw verzamelinkomen of de samenstelling van

De huurprijs heeft een relatie met de waarde van de

uw huishouden zijn, pas dit dan direct aan. Dat voorkomt teleurstellingen achteraf. Hoe werkt

woning. En doordat woningwaardes de afgelopen 40 jaar

passend toewijzen in de praktijk? In dit schema ziet u op welke woningen u kunt reageren.

behoorlijk gestegen zijn, heeft dat effect op de huurprijzen.
Voor sociale huurwoningen wordt de maximale huurprijs
berekend via het woningwaarderingsstelsel (WWS). Het WWS
is een puntenstelsel: verschillende woningeigenschappen
worden gewaardeerd met punten. Deze eigenschappen zijn
bijvoorbeeld het aantal en de grootte van de kamers, de
grootte van de tuin, het energielabel, de WOZ-waarde, of er
een 2e toilet aanwezig is etc. Zo komt de kwaliteit van de
woning tot uitdrukking in de puntentelling. Daarbij geldt; hoe
meer punten, hoe hoger de huur.

Huurharmonisatie
Een andere reden waardoor huurverschillen ontstaan is
hoe lang iemand ergens woont.

Pas als woningen vrij

komen, kunnen wij de huurprijs aanpassen aan wat de
woning op dat moment volgens het WWS waard is. Dit heet
huurharmonisatie. Huurharmonisatie kan niet toegepast
worden bij zittende huurders, ook niet als hun huurwoning
in waarde is gestegen. De huur van zittende huurders mag
alleen jaarlijks verhoogd worden met een wettelijk vastgesteld
percentage en bij woningverbetering. Huurharmonisatie mag
wél toegepast worden als een huurcontract eindigt en er een

		huuropzegging

nieuwe huurder komt. Vaak gaat de huur dan omhoog, maar
soms ook omlaag, zodat deze past bij de waarde van de

Gaat u verhuizen, dan moet de huur van uw huidige woning opgezegd worden. Op onze website

woning op dat moment. Zo kan het dus gebeuren dat buren

www.wst-heteren.nl kunt u een huuropzeggingsformulier vinden. U heeft de keuze of u dit

die al heel lang in een woning wonen een ander, vaak lager,

formulier direct invult en online aan ons verstuurt óf dat u het formulier print. Wanneer het

huurbedrag betalen dan nieuwe bewoners.

huuropzeggingsformulier bij ons binnen komt, nemen wij contact met u op om twee afspraken
in te plannen.

Vooropname: De eerste afspraak noemen wij een vooropname. Deze volgt zo snel mogelijk
nadat de huur door u is opgezegd. De opzichter komt bij u langs en samen kijkt u wat er aan de
woning moet gebeuren om deze aan ons op te leveren. Mochten er spullen in de woning zijn
die u voor overname beschikbaar wilt stellen aan een volgende huurder, dan kan dit via een
overnameformulier. Denkt u hierbij aan vloeren, gordijnen, lampen en dergelijke. Wanneer een
nieuwe huurder gevonden is én u bent samen overeengekomen welke spullen overgenomen
worden, dan mogen deze in de woning achterblijven. De overname regelt u zelf met de nieuwe
huurder, Woningstichting Heteren stelt alleen het overnameformulier beschikbaar. Mocht er
geen huurder gevonden zijn voordat u de sleutels moet inleveren, dan dient u de woning leeg
op te leveren.

Eindopname: De tweede afspraak is de eindopname, deze vindt plaats op de laatste dag
dat u de woning huurt. De opzichter bekijkt of de gemaakte afspraken van de vooropname zijn
uitgevoerd, u noteert samen de meterstanden en u levert de sleutels van de woning in.

		 een paar woorden van huurdersvereniging DHR...

		 afscheid bestuurslid DHR

In elke Wooninfo stelt Woningstichting Heteren ruimte beschikbaar aan huurdersvereniging

Eind 2019 heeft Bertus IJkhout afscheid genomen als

DHR om u op de hoogte te houden.

bestuurslid van huurdersvereniging DHR. Woningstichting
Heteren wil de heer IJkhout nogmaals bedanken voor het

Met het zojuist begonnen voorjaar genieten we weer van langer licht en dus van onze tuinen,

werk dat hij verzet heeft en de prettige samenwerking

parken, het buitenleven. We gaan er op uit of genieten dicht bij huis. De feestdagen komen

door de jaren heen. Inmiddels is mevrouw Monique van

er weer aan en dat brengt ook veel gezelligheid en extra vrije dagen met zich mee. Mooie

Looijengoed welkom geheten als nieuw bestuurslid.

vooruitzichten dus. Bent u nieuwkomer in Driel, Heteren of Randwijk? U kunt gratis lid worden van
onze huurdersvereniging en actief meedenken om de leefbaarheid in uw buurt te verbeteren.
Hoe meer leden, hoe daadkrachtiger onze vereniging!

		 bijeenkomst over babbeltrucs

Tijdens mijn wandelingen hoor ik regelmatig dat mensen geen huurtoeslag meer aanvragen.
Voor alle duidelijkheid: dit jaar zijn deze inkomensgrenzen komen te vervallen. Voorgaande

Binnenkort organiseert de politie in samenwerking met

jaren was het zo dat, wanneer je ook maar een euro boven de inkomensgrens verdiende,

gemeente Overbetuwe en Stichting Samen Zorgen een

je gehele recht op huurtoeslag verviel. Dit leidde tot het moeten terugbetalen van grote

bijeenkomst over babbeltrucs. Komt u ook? U bent van harte

bedragen aan de Belastingdienst. In plaats van erop vooruit te gaan door een iets hoger

welkom! Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters

inkomen, gingen deze huurders er dus op achteruit. In 2020 loopt de huurtoeslag bij een

proberen mensen te beroven. De oplichters ogen vaak

stijgend inkomen langzaam terug naar nul. Of, en hoeveel huurtoeslag iemand krijgt, hangt

betrouwbaar. Ze komen aan de deur of spreken mensen aan

onder andere af van het inkomen, het huishoudtype en de hoogte van de huurprijs. In

op straat. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn of

onderstaande tabel wordt duidelijk tot welk inkomen verschillende type huishoudens bij welk

van de thuiszorg, dat ze de meterstand komen opnemen of ze

huurprijsniveau huurtoeslag kunnen aanvragen.

vragen of hun kind bij u naar het toilet mag. Te vaak zijn
ouderen het doelwit van babbeltrucs. Tijdens de bijeenkomst

Wilt u weten of u nu in aanmerking komt voor huurtoeslag? Maak een proefberekening op de

wil de politie ouderen en hun omgeving wijzen op de

website van de Belastingdienst.

kwetsbare positie van ouderen. U krijgt tips om te voorkomen
slachtoffer te worden van babbeltrucs. Ook wordt er
gesproken over relaties met familie, financieel misbruik,

huurtoeslag 2020

1

2

3 of meer

1

meer

sociale controle en algemene veiligheid. We zien u graag op

persoons

persoons

persoons

persoons

persoons

donderdag 16 april van 10.15 - 11.30 uur bij Stichting Samen

huurprijs				
(>AOW)

€ 432,51

(>AOW)

€ 23.762,-

€ 30.931,-

€ 30.931,-

€ 24.467,-

€ 32.322,-

€ 28.950,-

€ 37.761,-

€ 37.761,-

€ 28.892,-

€ 37.951,-

€ 30.061,-

€ 37.761,-

€ 39.233,-

€ 29.840,-

€ 39.157,-

€ 31.826,-

€ 37.761,-

€ 39.233,-

€ 31.346,-

€ 41.075,-

Zorgen op locatie De Hoge Hof, De Hoge Hof 1 in Herveld.

(kwaliteitskortingsgrens)
€ 619,01

Voor wie doet u
de deur open ?

(lage aftoppingsgrens)
€ 663,40
(hoge aftoppingsgrens)
€ 737,14
(huurtoeslaggrens)

De inkomensgrenzen bij zorgtoeslag leest u in de tabel hieronder.

Jaar

2020

Maximaal inkomen

Maximaal inkomen

zonder toeslagpartner

van toeslagpartners samen

€ 30.481,-

€ 38.945,-

Voor meer informatie kijkt u op www.toeslagen.nl.
Wij wensen iedereen vrolijke paasdagen en een prachtig voorjaar met volop woongenot!

Overdag telefonisch bereikbaar via: 026 - 472 21 11 of 06 - 23 75 33 42
E-mail: platformdhr@gmail.com

14078

Heeft u vragen? Locatie huurdersvereniging DHR: De Nijstad 18a, 6665 AH Driel

colofon

ruud’s column: prestatieafspraken 2020

jaargang 17 : nummer 1 : maart 2020

Duurzaamheid, betaalbaarheid en leefbaarheid zijn de thema’s van de Prestatieafspraken 2020
in de gemeente Overbetuwe. Deze afspraken zijn donderdag 12 december 2019 ondertekend

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Woningstichting Heteren

door de gemeente, de drie woningcorporaties Vivare, Woonstichting Valburg en Woningstichting

en verschijnt 4x per jaar in een oplage van 1.000 exemplaren.

Heteren, alsook de drie huurdersorganisaties, waaronder Huurdersvereniging DHR. Gezamenlijk
werken de deelnemers naar een CO2-neutrale sociale huurvoorraad in 2050. De basis hiervan

Woningstichting Heteren
Bezoekadres:

wordt gemaakt in een zogenoemde Transitievisie Warmte van de gemeente. Het zetten van
Onze Lieve Vrouwestraat 39

realistische stappen, aansluitend op de renovatieplanning van woningen, is het uitgangspunt om

Heteren

de huurvoorraad CO2-neutraal te maken. Voor de huurder zouden deze maatregelen niet voor
stijging van de woonlasten gaan zorgen. Wel biedt het voor extra comfort in de woning.

Postadres:

Postbus 10
6666 ZG Heteren

Telefoon:

026 - 479 04 90

Bij spoed na sluitingstijd:

026 - 372 37 67

Fax:

026 - 479 04 99

E-mail:

info@wst-heteren.nl

Internet:

www.wst-heteren.nl

Openingstijden
maandag t/m donderdag:

09.00 uur - 12.30 uur
’s middags zijn wij gesloten,
wel telefonisch bereikbaar
13.30 uur - 16.00 uur

vrijdag:

09.00 uur - 12.00 uur

Redactie en fotografie:

Patrice Schoenmakers

Voldoende beschikbare woningen in leefbare wijken

Ontwerp en drukwerk:

www.reclameenzo.nl

Corporaties, gemeente en huurdersorganisaties willen als gemeenschappelijk doel komen
tot de bouw van voldoende woningen. Zo kunnen alle huidige en toekomstige inwoners van

Huurders van Woningstichting Heteren krijgen Wooninfo gratis

Overbetuwe een passende plek in een voor hen geschikte woning hebben. Daarvoor is het

per post toegestuurd. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief

volgens de Prestatieafspraken 2020 van belang dat de woningbouw en renovaties op gang

kunnen geen rechten worden ontleend.

worden gehouden en waar mogelijk versneld. Ook moet hierbij constant aandacht voor de
leefbaarheid in de wijken blijven. Met het ondertekenen van de prestatieafspraken is volgens
alle partijen de start gegeven om ook daadwerkelijk uitvoering te geven aan de gestelde doelen.

belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer
Politie
Brandweer
Gemeentehuis Overbetuwe

Ruud Maatman
112

0900 - 88 44
026 - 442 44 46
14 0481

Glasschade Arnhemse Glas Inzetterij *

026 - 443 17 34

Storing CV Kemkens *

088 - 505 03 30

Storing groepenkast Stap Elektra *

026 - 472 29 28

Rioolontstopping Van Dalen B.V. *

06 - 51 51 86 82

Nationaal storingsnummer gas & stroom

0800 - 90 09

Nuon klantenservice

0900 - 08 08

Waterbedrijf Vitens

0900 - 06 50

Buurtbemiddeling Gabrielle Langhout

088 - 00 11 333

(www.buurtbemiddelingsterker.nl)
Wst Heteren (bij spoed na sluitingstijd)

Directeur-bestuurder

026 - 372 37 67

* Met deze bedrijven heeft Woningstichting Heteren een contract afgesloten

		 betaalt u de huur op tijd?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, wilt u natuurlijk eerst weten wat dat precies betekent,
de huur op tijd betalen. De huur voor uw woning betaalt u vooraf. Dit houdt in dat de huur voor
bijvoorbeeld de maand april, betaald moet worden vóór of op 1 april. Is het volledige huurbedrag
niet op tijd bij ons binnen, dan sturen wij u halverwege de maand een brief waarin we aangeven
hoeveel huur u nog dient te betalen. Ontvangt u deze brief? Dan weet u dat er nog een bedrag
open staat, dat al betaald had moeten zijn. Niet iedere huurder heeft in de gaten dat hij/zij de
huur een maand te laat betaalt. Betaalt u de huur op tijd? Mocht dit niet zo zijn, dan vragen wij u
contact met ons op te nemen via telefoonnummer 026 - 479 04 90. U kunt met ons een regeling
treffen zodat u de achterstand kunt inlopen. Blijft u de huur te laat betalen en horen wij niks van
u, dan zullen wij uw gegevens doorgeven aan Gemeente Overbetuwe in het kader van het
project Vroegsignalering.

