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VERSLAG BEWONERSBIJEENKOMST HUURBELEID 2023 

12 december 2022 

 

 

Vooraf: 

De Huurdersraad gaat zeer zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. In dit 

verslag zijn daarom geen namen opgenomen of specifieke situaties die herleidbaar 

zijn naar een woonadres of persoon. Uitzondering daarop zijn de namen van 

medewerkers van Vidomes en de namen van de bestuursleden van de 

Huurdersraad. 

 

Voor deze bijeenkomst zijn uitgenodigd alle huurders die in het verleden hebben 

aangegeven dat zij willen meedenken over het huurbeleid en alle 

bewonerscommissies. Dit verslag wordt aan hen allen opgestuurd en geplaatst op 

de website van de Huurdersraad (www.huurdersraadvidomes.nl).  

 

 

Aanwezigen: 

26 bewoners hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging van de Huurdersraad om 

mee te denken over het Huurbeleid 2023. Bewoners uit iedere gemeente waar 

Vidomes woningen verhuurd waren aanwezig. 

 

Van Vidomes waren aanwezig: 

Maarten Vos, manager Strategie en Innovatie 

Tommy Mac Donald, manager Wonen 

Lukas Nicolai, Portfoliomanager 

 

Van de Huurdersraad waren aanwezig: 

Riet Middelhoek, per 1 januari 2023 voorzitter 

Haiko Bollee, per 1 januari 2023 vicevoorzitter, waarnemend in Rijswijk 

Ton Reiber, algemeen bestuurslid Delft 

Henk Steijger, algemeen bestuurslid Zoetermeer 

Wim Makkus, algemeen bestuurslid Zoetermeer 

Rob van den Bos, algemeen bestuurslid Zoetermeer 

Maureen Engelbrecht, algemeen bestuurslid Leidschendam-Voorburg 

Ingrid Jerphanion, algemeen bestuurslid Leidschendam-Voorburg 

Anda Ros, beleidsmedewerker van de Huurdersraad 

 

 

De bijeenkomst 

Per toerbeurt hebben alle gasten deelgenomen aan drie gesprekstafels met de 

volgende onderwerpen: 

1. Inflatie en hoge energieprijzen zijn een bedreiging voor de bestaanszekerheid 

2. ‘Niet alles kan’ 

3. De definitie van betaalbaarheid en inkomensafhankelijke huuraanpassing 
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De bedoeling 

Ieder jaar adviseert de Huurdersraad de corporatie over het huurbeleid dat zij 

gaan inzetten. Het gaat dan over de huurverhoging en hoe deze verdeeld is over 

verschillende woningen (met verschillende kwaliteiten) en verschillende 

inkomensgroepen. En ook over huurverlagingen, aftoppen van de huur en de 

huurverhogingen in de vrije sector. De Huurdersraad wil weten wat voor huurders 

belangrijk is. Daarom is deze bewonersbijeenkomst georganiseerd. Hieronder 

volgen per gesprekstafel de meningen en adviezen die door de gasten zijn 

gegeven aan de Huurdersraad. 
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Tafel 1 ‘Inflatie en energieprijzen zijn een bedreiging voor de 

bestaanszekerheid 

 

GROEP 1 

Inflatie kan niet in de huurverhoging meegenomen worden. 

De overheid moet ingrijpen, zorgen voor tegemoetkomingen. 

Overheid en corporaties moeten samen oplossingen verzorgen. 

Vidomes moet een coulant beleid ten aanzien van betalingsregelingen voeren. 

We horen vaak schrijnende verhalen. Er mogen geen uithuiszettingen zijn van mensen 

die de huur niet meer kunnen betalen. 

 

 Tips over andere zaken (geen directe relatie met huurbeleid 2023, wel relevant) 

 Er is geen isolatie in de kelder en zolder. 

 De gasketel moet vervangen worden door een warmtepomp. 

 Isoleren is belangrijker dan het vervangen van de gasketel. 

De huidige tochtwering op brievenbussen (kleppen, borstels of beide) in de 

voordeuren voldoen niet. Deze veroorzaken nu te veel tocht en kou. Hiervoor 

moet een beter alternatief gezocht worden. Isolatie moet echter eerst. 

De slechte communicatie door Vidomes is storend. Er komen geen reacties op de 

gestelde vragen/klachten/opmerkingen. 

Spreekuren bij Vidomes kunnen helpen. 

 

GROEP 2 

Er moet huurverlaging toegepast worden vanaf energielabel D. 

De juistheid van het label moet gecontroleerd worden. 

Er moet gecommuniceerd worden dat het label van de huurwoning op de website is terug 

te vinden. 

  

Tips over andere zaken (geen directe relatie met huurbeleid 2023, wel relevant) 

Kwetsbare mensen worden ziek doordat zij de verwarming niet of heel laag 

zetten, dat wordt een groot probleem voor de zorg.  

De schimmel moet aangepakt worden. 

De communicatie door Vidomes is slecht. Dit is belangrijk want de mogelijkheid 

om huurverlaging aan te vragen bij Vidomes moet goed gecommuniceerd worden.  

De voorlichting en hulp om toegang tot de voorlichting te krijgen moet beter. 

Ook blijkt, door foute doorverwijzingen van Vidomes aan de bewoner, niet 

iedereen van Vidomes zelf de juiste voorlichting krijgt. 

 Isolatie moet voorrang hebben. 

 

GROEP 3 

Er moeten prijsplafonds komen. 

Bij schulden door hoge inflatie en hoge energiekosten is er een taak voor Vidomes. 

De servicekosten zijn enorm verhoogd. De mogelijkheid om in termijnen te betalen moet 

beter en toegankelijker georganiseerd worden. 
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Tips over andere zaken (geen directe relatie met huurbeleid 2023, wel relevant) 

 Bewoners voelen zich soms onheus bejegend door Vidomes. 

Bewoners ontvangen soms brieven die niet juist zijn omdat veel gebruik wordt 

gemaakt van standaardbrieven. Deze brieven zijn soms vervelend. 

 Communicatie moet meer persoonlijk. 

Vidomes weet zelf niet welke installaties bij bewoners aanwezig zijn en of deze 

werkelijk nodig zijn. Hierdoor hebben een aantal onnodig grote hoofdzekeringen 

waardoor je veel meer periodieke kosten per jaar moet betalen.  

 

SAMENVATTEND: 

Inflatievolgend huurbeleid mag niet gelden voor 2023i. 

Vidomes moet een coulant beleid voeren bij huurachterstanden als gevolg van de inflatie 

en hoge energieprijzen. 

Dit coulante beleid moet goed gecommuniceerd worden. 

Huurverlaging vanaf label D. 

Isolatie moet voorrang hebben. 

Communicatie moet beter en persoonlijker. 
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Tafel 2 ‘Niet alles kan’ 

Geld kan maar eenmaal uitgegeven worden (na aftrek andere kosten) aan: woningen 

bijbouwen, woningen isoleren, of betaalbaarheid (huurhoogte) Wat heeft prioriteit? 

Is het logisch dat huurders die inmiddels een beter inkomen hebben, en niet voor een 

sociale huurwoning meer in aanmerking zouden komen als ze nu zouden huren, een 

hogere huur gaan betalen? 

 

 

GROEP 1 TOT EN MET 3 

Huur moet betaalbaar blijven. 

Verduurzaming zonder huurverhogingii. 

Isoleren moet voorrang hebben. 

Pas huurcompensatie toe naar labeliii en iv. 

Geen huurverhoging. 

Huurverlaging. 

Geen stijging van servicekosten. 

 

Tips over andere zaken (geen directe relatie met huurbeleid 2023, wel relevant) 

 Het aantal 50-plus woningen moet omhoog. Deze mogen niet te klein zijn. 

 Isolatie en verduurzamen zijn belangrijk. 

Doorstroming van hoog inkomen naar vrije sector. 

Er is sprake van achterstallig onderhoud. 

Vidomes moet opgesplitst worden naar lokale organisaties. Zo zijn medewerkers 

van Vidomes meer betrokken bij de lokale situaties.  

Betere beveiliging van het complex. 

Communiceer over wat er wel kan en wanneer en hou je er aan. Dit is zeker van 

belang voor de informatie met betrekking tot isoleren en wanneer is welk complex 

aan de beurt. 

Geluidsoverlast aanpakken. 

Dat wat nodig is ‘echt’ aanpakken (ramen, dakisolatie bijv.) 

Communicatie van Vidomes naar huurders moet beter verlopen. 

Vloerisolatie. 

Isoleren kruipruimte. 

Er is sprake van een voorrangspositie voor statushouders ten opzichte van 

regulier woningzoekenden1. 

 

SAMENVATTEND: 

Betaalbaarheid en isolatie hebben voorrang. 

Geen huur- en servicekostenverhoging. 

Compensatie voor slechte labels. 

Communicatie moet beter. 

 
1 Bij bespreking van dit onderwerp is de toewijzingsnorm uitgelegd. Afspraken hierover zijn opgenomen in de 
lokale prestatieafspraken. Qua toewijzing is de afspraak dat 30 % wordt toegewezen aan statushouders, 
uitstroom uit instellingen en urgent woningzoekenden. 70 % wordt regulier toegewezen. 
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Tafel 3 ‘De definitie van betaalbaarheid en inkomens afhankelijke 

huurverhoging (IAH)’ 

 

GROEP 1 

De huren gaan de laatste 20 jaar alleen maar omhoog (andere woonlasten ook), dat 

loopt uit de pas met inkomensgroei. Daar moet een correctie in komen. 

Inkomens afhankelijke huurverhoging neemt onredelijke vorm aan. Bijkomende kosten 

groeien ook mee. De verhouding is zoek. 

Er moet meer voorspelbaarheid in de huurontwikkeling aan bewoners met een hoger 

inkomen gegeven worden. 

 

Tips over andere zaken (geen directe relatie met huurbeleid 2023, wel relevant) 

Over regelingen van Vidomes waarbij bijvoorbeeld huurverlaging aangevraagd kan 

worden, moet beter gecommuniceerd worden rekening houdend met 

laagdrempeligheid, schaamte en wantrouwen.  

Mogelijk kan er een andere huurbepaling plaatsvinden, bijvoorbeeld een kale 

huurbasis die niet stijgt en daarnaast de servicekosten die wel flexibel kan zijn? 

 De middengroep valt buiten de boot qua inkomensondersteunende regelingen. 

 

GROEP 2 

Hogere inkomens mogen meer betalen, dat is redelijk. 

Bij IAH moet het cumulatief verhogen weggehaald worden, ga bijvoorbeeld uit van een 

geïndexeerde basishuur waarover de percentageverhoging wordt gerekendv. 

De huurstijgingen moeten over een langere periode voorspelbaar zijn. 

IAH moet ook omgekeerd gelden: als je inkomen daalt, dan ook verlaging. 

Er moet een eerlijke, rechtvaardige huurverhogingssystematiek zijn voor huurwoningen 

in de vrije sector. 

 

Tips over andere zaken (geen directe relatie met huurbeleid 2023, wel relevant) 

 Er moeten sociale afbetalingsregelingen komen. 

 Vidomes moet coulant zijn, niet gas afsluiten. 

 Verhoog het maandelijks voorschot. 

Geschikte doorstroomwoningen zijn nodig. 

 

GROEP 3 

Voor hetzelfde huis moeten bewoners dezelfde huur betalen. 

Heb je minder inkomen, mag de huur voor bewoners die tussen wal en schip vallen 

(middeninkomens) omlaag. 

Geen huurharmonisatie, je betaalt voor wat je krijgt. 

De huur mag niet meer stijgen in 2023. 

Secondaire kosten (schoonmaak, wijkbeheer etc.) moeten ook betaalbaar blijven. 

IAH pas vanaf 72.000 euro. 

De huurhoogte-ontwikkeling in de vrije sector is niet rechtvaardig. 
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Tips over andere zaken (geen directe relatie met huurbeleid 2023, wel relevant) 

 IAH lijkt op een straf. 

 Locatie weegt zwaar bij puntentelling van de woning.  

Als men alleen woont in een 4-kamerwoning krijgt men een hogere 

huurverhoging, maar is het niet beter om uit te gaan van m2? 

Bij betalingsproblemen moet Vidomes het mogelijk maken dat bewoners in een 

veilige, laagdrempelige, persoonlijke omgeving daarover kunnen praten (face to 

face). Het moet dan mogelijk zijn om (tijdelijk) huurverlaging toe te passen of 

zelfs kwijtschelding. Een sociaal huurbeleid op maat. 

Vidomes moet meer communiceren over haar regelingen (huurverlaging, 

toeslagen). 

 

SAMENVATTEND: 

Over IAH lopen meningen uiteen. 

Er moet sociaal en coulant beleid zijn bij betalingsachterstanden. 

Een oproep aan Vidomes ‘Sociaal Blijven’ 

Wat men kan betalen moet leidend zijn bij huurhoogte. 

Geen huurverhoging. 

Voorspelbaarheid van het huurprijzenverloop over meerdere jaren is nodig.  

Aandacht voor gemengde complexen. 

Aandacht voor vrije sector. 

 

 

 

 

 

 

 
i Gelukkig heeft het Rijk dat ook al ingezien. Sociale huurwoningen mogen volgend jaar beperkt stijgen en de 
stijging is niet gekoppeld aan de inflatie, voor meer recente informatie, zie www.aedes.nl/huurbeleid-en-
betaalbaarheid/huurbeleid-2023   
ii Vanaf 1 januari 2023 mogen corporaties geen huurverhoging meer vragen na het uitvoeren van 
isolatiemaatregelen.  
iii Een voorbeeld wordt gegeven: Label F krijgt 50 euro, label E, 30, Label D 20.  
iv E zal geen huurverlaging worden toegepast bij huurwoningen met een slecht label. Wel is het zo dat het label 
invloed heeft op de manier waarop de maximale huur van een woning wordt vastgesteld, meer weten? Zie 
onder meer www.woonbond.nl/nieuws/toch-geen-huurverlaging-alle-woningen-slecht-label  
v In 2022 (en ook in 2023) worden bij IAH de huren verhoogd met een vast maandbedrag (50 of 100 euro). 

http://www.aedes.nl/huurbeleid-en-betaalbaarheid/huurbeleid-2023
http://www.aedes.nl/huurbeleid-en-betaalbaarheid/huurbeleid-2023
http://www.woonbond.nl/nieuws/toch-geen-huurverlaging-alle-woningen-slecht-label

