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Nieuwsbrief                                                        oktober 2019 

Stichting Huurdersraad Woningbedrijf Velsen      Nr. 9 
============================================  
Vooraf: Voor de verspreiding van de Nieuwsbrief maken wij gebruik van de bij ons bekende 
mailadressen van de Bewonerscommissies alsmede van het bestand van het Bewonerspanel. 
Tevens vindt verspreiding plaats binnen Woningbedrijf Velsen en de RvC. 
Aan u, ontvanger de vrijheid om (onderdelen van) deze Nieuwsbrief te gebruiken voor uw eigen 
Nieuwsbrief.  
 
Volkshuisvestingsverslag 2018 Woningbedrijf Velsen 

 

Woningbedrijf Velsen heeft op haar website het publieks-
jaarverslag 2018, onder de titel: 2018 Het jaar van ‘de Betere 
Basis’ gepubliceerd. Wilt u het verslag inzien, ga naar 
www.wbvelsen.nl, klik op “Wie zijn wij”. Onder jaarverslagen 
treft u het Publieksverslag 2018 aan. In dit jaarverslag kunt u alles 
lezen wat er in 2018 is gedaan in de hoofdstukken, Missie en 
Visie, Klant en Samenleving, Vernieuwing en Verduurzaming, 
Continuïteit en Financiën, Organisatie en Mensen, en Algemeen. 
Bij het lezen moet u zich wel realiseren dat het een populair 
verslag is in voor ieder leesbare taal. Naast het publieks-
jaarverslag treft u in dezelfde kolom op de website ook het 
formele Jaarverslag en Jaarrekening 2018 van Woningbedrijf 
Velsen aan.   

 
Compensatieregeling groot onderhoud 

In het verleden hanteerde Woningbedrijf Velsen een 
regeling ter compensatie van fysieke en materiële overlast 
bij groot onderhoudsingrepen. Deze regeling is onlangs 
herzien in de ‘Compensatieregeling bij groot onderhoud 
en verbeteronderhoud’. Daar waar sprake is van groot 
onderhoud binnen de woning, denk hierbij aan het 
vervangen van toilet, badkamer of keuken wordt een vast 
bedrag ter compensatie uitgekeerd. Bij verbeteronderhoud 
is gekozen om een bedrag uit te keren al naar gelang het  
aantal dagen overlast. In de regeling is vastgelegd wat onder overlast wordt verstaan. Hierbij 
valt te denken wanneer een deel van de woning niet kan worden gebruikt of dat er sprake is van 
een flink geluidsoverlast. In de regeling zijn bedragen genoemd die jaarlijks worden 
geïndexeerd. De compensatiebedragen zijn thans: Groot onderhoud binnen € 75.-; 
Verbeteringreep (duur 1 t/m 3 dagen € 90.-; Verbeteringreep (voor iedere dag extra overlast) 
 € 30.-; Verbeteringreep bij meer dan 10 dagen overlast € 300.- 
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Wijziging Warmtewet 

De levering van warmte en warm tapwater in 
de complexen met Blokverwarming en WKO 
vallen, ingaande 1 juli 2019 niet meer onder 
de huurovereenkomsten. Door een wijziging 
van de Warmtewet ingaande 1 juli 2019 
moeten de kosten voor verwarming en warm 
tapwater worden verrekend middels de 
Servicekosten (naast de huurprijs). Omdat de 
regeling Servicekosten nog niet is aangepast 
staat de Huurcommissie vooralsnog niet toe 
dat de investering-en-onderhoudskosten   

(vastrechtkosten) voor de verwarmingsinstallaties ook als Servicekosten in rekening worden 
gebracht. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe Woningbedrijf Velsen met de gewijzigde 
Warmtewet denkt om te gaan. Wat al wel duidelijk is dat er voor dit kalenderjaar nog niets 
verandert. Ingaande 1 januari 2020 volgt een 2e wijziging van de Warmtewet waarin de koeling 
van de WKO-installaties een rol gaat spelen. 
 
Plan voor de Volkshuisvesting van de Woonbond 

Dagelijks is er in de media wel iets te zien of te 
lezen over de problemen op de woningmarkt. 
Met een ‘plan voor de Volkshuisvesting’ wil nu 
de Woonbond haar oplossing bieden voor de 
steeds meer nijpende woonproblemen, Voor dit 
doel heeft de Woonbond een aantal 
discussieavonden georganiseerd in de regio 
waarvoor de aangesloten Huurdersorganisaties 
waren uitgenodigd. Voorafgaand aan de 
discussieavonden waren een 12-tal stellingen 
toegezonden voorzien van argumenten pro en 
contra. Als Huurdersraad WB Velsen hebben wij 
deelgenomen aan de discussieavond in 
Amsterdam. Voor het einde van 2019 dient het 
‘plan voor de Volkshuisvesting’ van de 
Woonbond definitief te zijn en te worden 
gepubliceerd.  
 
Wisseling in Woonconsulenten binnen het Woningbedrijf 

Voor de, naar een andere werkkring vertrokken Sandra Blesing en gepensioneerde 

woonconsulenten Riet van Gastel en Nel Rolink zijn vervangende woonconsulenten 
aangetrokken. Dit zijn: Ingaande 1 september 2019 Ferdinand Ploegman 
                                      Ingaande 1 oktober 2019 Bregje van Tongeren 
Als tijdelijke woonconsulent zal Lucia Post tot eind oktober 2019 Chantal Loup bijstaan. 
Wij wensen de nieuwe woonconsulenten veel succes bij hun werkzaamheden. 

 

 


