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============================================  
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.  
 
Pilot langer zelfstandig wonen ouderen 

 

Sinds 2017 loopt er binnen Woningbedrijf Velsen een 
pilot om ouderen langer zelfstandig te laten wonen door 
middel van doorschuiven naar een geschiktere woning. 
In 2018 zijn door deze pilot dertien verhuizingen 
gerealiseerd. Daarnaast zijn in de eerste twee blokken 
van het Unic project tien woningen toegewezen aan 
ouderen. Vooralsnog is besloten dat de pilot ook in 2019 
doorloopt. Wel is er een maximum gesteld aan het aantal 
te verhuizen ouderen in het Unic project. Dit om te 
voorkomen dat alle woningen worden toegewezen via 
deze regeling. 
De drie Woningcorporaties binnen de Gemeente Velsen 
hebben ieder hun eigen ouderenregeling. Er vindt wel 
onderzoek plaats om ook in dit kader verdergaand samen 
te gaan werken. 

Verhuurdersheffing 
Sinds 2013 heeft ‘Den Haag’ de Woningcorporaties twee 
heffingen opgelegd. Van de 12 maanden huur die de 
huurder betaalt draagt de corporatie ca 3 maanden huur af 
aan ‘Den Haag’. Nu dreigt een nieuwe Europese heffing 
die weer een maand huur van de corporaties vraagt. De 
gezamenlijk Woningcorporaties betalen nu al met elkaar 
ruim 2 miljard Euro. Woningbedrijf Velsen moet over 
2019, 4,6 miljoen Euro bijdragen. 
Door de overkoepelende organisatie voor de 
woningcorporaties, Aedes alsmede door de Woonbond   

worden vele gesprekken met de minister gevoerd teneinde die verhuurdersheffing ongedaan te 
maken. Zo is er ook op 15 februari 2019 een persconferentie in Den Haag gegeven door 
Urgenda in samenwerking met de Woningcorporaties teneinde de minister te bewegen de 
verhuurdersheffing in te zetten voor de Verduurzaming van de bestaande woningen. Wethouder 
Bal van Velsen alsmede de directeur bestuurder van het Woningbedrijf en vertegenwoordigers 
van de Huurdersraad waren daarbij aanwezig. 
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Zorgen om minder contacten tussen Woningbedrijf en de Huurders 
Voor de ‘dagelijkse ’contacten tussen de Huurders 
en het Woningbedrijf heeft het Woningbedrijf 
Woonconsulenten en Sociaal Wijkbeheerders in 
dienst. Door doorgevoerde bezuinigingen in de 
personeelskosten is een ontstane vacature 
Woonconsulent niet meer vervult en is het aantal 
Sociale Wijkbeheerders ook teruggebracht. Hoewel 
de Huurdersraad niet over het personeelsbeleid van 
Woningbedrijf Velsen gaat is, in een overleg tussen 

 

de Huurdersraad en het Woningbedrijf, door Huurdersraad haar zorgen geuit dat de 
contactmomenten met de huurders door het terugdringen van het aantal Woonconsulenten en 
Sociaal Wijkbeheerders sterk zijn teruggebracht. 
De Huurdersraad heeft ook haar zorg geuit over het feit dat tijdens de overleggen tussen 
Woonconsulent en Bewonerscommissies er geen antwoord kan worden gegeven op de veelheid 
aan vragen die er binnen de Bewonerscommissies leven. Hierdoor neemt de motivatie van de 
Bewonerscommissies sterk af. 

Jaarplan Huurdersraad 2019 
De Huurdersraad heeft ook voor 2019 een Jaarplan vastgesteld met een aantal speerpunten die 
dienen te worden opgepakt of te worden gecontinueerd. Een belangrijk speerpunt is de 
communicatie naar buiten. De Huurdersraad wil meer gebruik gaan maken van de email 
adresbestanden om de huurders regelmatig te informeren of te bevragen. Dit als aanvulling op 
de Nieuwsbrieven die eens per kwartaal blijven verschijnen.  

 

Ook een belangrijk speerpunt is de 
betaalbaarheid. Betaalbaarheid bestaat uit 
drie componenten namelijk de huur, de 
energiekosten en de gemeentelijke 
belastingen. De Huurdersraad zal ook in 
2019 actief deelnemen aan bijeenkomsten 
van de Woonbond. Duurzaamheid is niet 
alleen een maatschappelijk en actueel 
thema, ook de Huurdersraad verdiept zich 
in de mogelijkheden voor de toekomst. 

De Prestatieafspraken blijven een belangrijk onderwerp van gesprek. De taak voor de 
Huurdersraad in 2019 is het continu monitoren van de uitvoering en verdere ontwikkeling rond 
de gemaakte afspraken met zowel de corporatie als de gemeente. 
 
 

                      


