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Bij de voorplaat:

Huurdersavonden 2015



Beste huurders,

We zijn ons voorwoord nog al eens regelmatig begonnen met het aangeven dat we als huur-
ders weer eens behoorlijk in het verdomhoekje zaten. Dat kon meestal zijn oorzaak vinden 
in het feit dat we weer eens opgezadeld werden met een enorm hoge huurverhoging. Op dit 
moment hebben we hierover niet al te veel te klagen. Bergopwaarts is één van de weinige 
woningcorporaties, die zowel de laagste als de middeninkomensgroep geen extra huurverho-
ging heeft opgelegd. Voor deze beide groepen geldt dat zij uitsluitend het inflatie percentage 
van 1% aan verhoging moeten betalen. U kunt daar elders in dit blad meer over lezen. 
Goed nieuws dus!

Maar er is meer. Op de huurdersavonden die op 18 mei 2015 in Deurne en op 26 mei 2015 in 
Asten werden gehouden, heeft Directeurbestuurder Chr. Theuws van Bergopwaarts, met zijn 
medewerkers de heren Kieft en Box, het nieuwe huurbeleid van Bergopwaarts gepresenteerd. 
Dit nieuwe huurbeleid wordt elders in dit blad uiteen gezet. Het positieve aan dit beleid is 
onder andere, dat het met onmiddellijke ingang wordt ingevoerd. Het beleid loopt vooruit 
op de verplichtingen van de corporaties die op 1 januari 2016 door de corporaties moeten 
worden toegepast. Wij, de bestuursleden van HBO De Peel, vinden ook dit item een zeer posi-
tieve zaak, wat ook blijkt uit het feit dat we dit beleid met een enkele kanttekening van een 
positief advies hebben voorzien.

En er is nog meer. Zoals de zaken er nu voorstaan zal de inkomensafhankelijke huurverhoging 
in 2016 worden afgeschaft. De huurverhoging wordt dan bepaald aan de hand van een  
maximale huursom voor een corporatie die mogelijk niet hoger mag zijn als 1% boven het in-
flatiepercentage. Het systeem van de huursombenadering voor huurverhoging vindt u in onze 
volgende editie. Ook dit kán goed nieuws worden voor ons, de huurders. De huursombenade-
ring kan echter op diverse manieren worden toegepast en we moeten dus afwachten op welke 
wijze Bergopwaarts dit gaat berekenen en aan ons ter advisering voor zal leggen. In de herfst 
gaan we hierover besprekingen voeren.

We zitten vlak voor - en voor sommigen al in - de vakantietijd. Wij weten dat niet iedereen 
zich een kostbare vakantie kan veroorloven. Desondanks hopen wij dat  de vakantietijd voor 
u, de lezers van dit blad, leuke momenten op zal leveren waarbij we onze accu’s weer op 
kunnen laden.

Het bestuur van HBO De Peel. 
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Met een enkel woord willen we de huurverhoging 2015 hier nog even doornemen.
Het eindresultaat is als volgt:

•	 De	laagste	en	de	middeninkomensgroepen,	dit	zijn	de	huurders	met	een	huishoud-
 inkomen tot € 43.786,00 krijgen op 1 juli 2015 een verhoging van de huur met   
	 uitsluitend	het	inflatiepercentage	van	2014,	te	weten	1%.	Er	wordt	geen	extra,	door		
 de minister toegestane, huurverhoging toegepast;

•	 Huurders	met	een	huishoudinkomen	boven	de	€	43.786,00	krijgen	op	1	juli	2015	het		
	 inflatiepercentage	van	1%	+	de	extra,	door	de	minister	toegestane,	huurverhoging		
 van 4%. Dit is dus een huurverhoging van totaal 5%.

Overleg
Het overleg over de jaarlijkse huurverhoging van ons bestuur met Bergopwaarts beperkt 
zich	niet	tot	een	korte	periode	net	voor	1	juli,	maar	vindt	plaats	gedurende	een	flink	
aantal maanden. In het begin van het overleg begrepen wij al dat Bergopwaarts open 
stond voor een gematigde huurverhoging voor 2015. Dit was mede te danken aan de uit-
komsten van het Woonlastenonderzoek 2014, dat op ons initiatief, met de ondersteuning 
van de gemeenten Deurne en Asten en Bergopwaarts, is gehouden.

Actie 8 huurdersorganisaties
Gedurende onze onderhandelingen werden wij gevraagd het voortouw te nemen in een 
actie van totaal 8 huurdersorganisaties, naar de Directeurenbestuurders van hun corpo-
raties. Het betrof hier de volgende huurdersorganisaties:
- Bewonersraad De Pan uit Someren
- Bewonersraad Laarbeek uit Laarbeek
- Huurdersbelang Gemert-Bakel te Gemert
- Huurders Belangen Vereniging Woonpartners uit Helmond
- Huurders Belangen Vereniging Volksbelang uit Helmond
- Huurders Belangen Vereniging Compaen uit Helmond
- Huurders Belangen Vereniging De Vaart uit Helmond
- Huurders Belangen Organisatie De Peel uit Deurne
In gezamenlijk overleg werd besloten een brief op te stellen waarin de Directeurenbe-
stuurders op de hoogte werden gebracht van het feit dat bij onze organisaties DE MAAT 
VOL WAS. Wij gaven daarbij aan dat we vonden dat nu de huurders aan de beurt waren 
en	dat	de	huurverhoging	2015	niet	hoger	als	het	inflatiepercentage	van	1%	zou	mogen	
zijn. De brief werd ondertekend door alle voorzitters van de 8 huurdersorganisaties en 
aangeboden aan de diverse Directeurenbestuurders.

Huurverhoging 2015



Eindresultaat overleg met Bergopwaarts
Het overleg tussen ons bestuur en Bergopwaarts liep gedurende bovengenoemde actie 
gewoon door en wij zijn toen gekomen tot het eindresultaat dat hiervoor is weergegeven. 
Wij hebben ook aangegeven dat de hoogste inkomensgroep, die boven de € 43.786,00, de 
laatste jaren zeer hoge huurverhogingen te verwerken hebben gekregen en in onze ogen 
nu weer behoorlijk wordt getroffen. Het standpunt van Bergopwaarts hierover was - en is - 
dat huurders met een dergelijk inkomen niet tot haar doelgroep behoort en niet voor een 
meer geringe huurverhoging in aanmerking komt. Voor ons bleek dat wij voor deze groep 
huurders geen beter resultaat konden bereiken. Van drie van deze huurders hebben wij 
intussen een reactie ontvangen op de in hun ogen té hoge huurverhoging. Aan hen hebben 
wij het standpunt van Bergopwaarts in het overleg laten weten.

Goed resultaat bereikt
In algemene zin zijn wij, de bestuursleden van HBO De Peel zeer tevreden over het feit 
dat	aan	de	laagste	en	midden	inkomensgroep	uitsluitend	het	inflatiepercentage	van	1%	als	
huurverhoging wordt opgelegd. Afgezet tegen de corporaties uit de regio en ook bezien 
vanuit het landelijke beeld van de huurverhogingen kunnen we ons resultaat gerust als 
zeer	goed	kwalificeren.
Het is nu vrijwel zeker dat we het volgend jaar niet meer te maken zullen krijgen met 
inkomensafhankelijke huurverhogingen, maar met de zogenaamde huursombenadering. Dit 
is een geheel ander systeem. In de december uitgave van Huurders Informatie zullen we u 
er zeer zeker meer over kunnen vertellen.
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Deurne
Op maandagavond 18 mei 2015 vond de huurdersavond 2015 plaats in 
Zalen van Bussel te Deurne. Er waren zo’n 85-tal huurders aanwezig, 
en men zegt dat we daarover niet mogen klagen. We doen dat ook niet, 
maar we vragen ons wel eens af waar die andere 2900 uit Deurne zijn 
gebleven. Goed, niet zeuren, we zaten met een goed gevulde zaal met 
aandachtige huurders. 

Asten
Dinsdagavond 26 mei was gekozen voor de huurdersavond in Asten. 
Plaats van handeling, De Beiaard. Met een opkomst van ongeveer 45 
huurders lag Asten in aantal, relatief gezien, iets voor op de huurders  
in Deurne. Tevreden dus over de totale opkomst van zo’n 130 huurders.

Welkom
In het welkomstwoord roerde voorzitter Conny Raasveldt aan dat we 
het als huurders op vele momenten behoorlijk te verduren krijgen. 
De regering die het momenteel aan het roer staat heeft de afgelopen 
jaren zeer veel druk gelegd op de huurders met het toestaan van zeer 
forse huurverhogingen ter financiering van de verhuurdersheffing. De 
huurders betalen het bedrag van 1,7 miljard euro voor het grootste 
gedeelte. Een lichtpuntje voor ons, de huurders van Bergopwaarts, is 
het feit dat zij dit jaar zeer gematigd is geweest voor de laagste en 
midden inkomensgroep. Slechts het inflatiepercentage van 1% wordt aan 
deze beide huurdersgroepen opgelegd. Ook het nieuwe huurbeleid dat 
op beide avonden  gepresenteerd zal gaan worden zal gunstig uit gaan 
werken voor nieuwe en verhuizende huurders.
De voorzitter gaf aan dat het gedeelte voor de pauze gereserveerd was 
voor de presentatie van het nieuwe huurbeleid van Bergopwaarts. Hier-
voor gaf zij het woord aan de vertegenwoordigers van Bergopwaarts.

Inleiding Bergopwaarts door de heer Chr. Theuws
Directeurbestuurder Chr. Theuws gaf aan dat hij begrip heeft voor de 
situatie waarin een deel van de huurders van Bergopwaarts zich be-
vindt. Dit is mede duidelijk geworden door de uitkomsten van het in 
2014 gehouden Woonlastenonderzoek, waar het bestuur van HBO De 
Peel het voortouw voor heeft genomen en Bergopwaarts en de gemeen-
ten Asten en Deurne zich vervolgens bij hebben aangesloten. Hij deelde 
mee dat de directie van Bergopwaarts mede gezien de uitkomsten van 
dat onderzoek en het overleg met ons bestuur, naar mogelijkheden heeft 
gezocht om de huurverhoging 2015 zo laag als mogelijk is te houden.

 Dit is gelukt, zo zei hij, ondanks 
het feit dat Bergopwaarts dit jaar 
zo’n dikke 3 miljoen euro af moet 
dragen aan de regering in Den Haag.
Verder gaf de heer Theuws aan 
dat Bergopwaarts werkt onder het 
motto: “Samen ondernemen voor 
sociaal wonen” waar zijn klanten, 
de huurders, hem aan mogen hou-
den.

Presentatie Huurbeleid 2015
Vervolgens gaf de heer Theuws het 
woord aan de manager Wonen de 
heer M. Kieft en de Vastgoedadvi-
seur de heer I. Box. Zij legden het 
systeem van het Huurbeleid 2015 uit 
aan de toehoorders. Op beide avon-
den werden tijdens en na de pre-
sentatie, en in de pauze een flink 
aantal vragen hierover afgevuurd op 
deze heren. In de meeste gevallen 
kwam er toen duidelijkheid, maar 
na de pauze bleek dat wij nog een 
enkele vraag, nogmaals, aan Berg-
opwaarts voor dienden te leggen. 

Na de pauze nam de delegatie van 
Bergopwaarts afscheid en nam niet 
deel aan het tweede deel van deze 
bijeenkomsten. Voorzitter Conny 
Raasveldt dankte hen voor hun 
inbreng op deze avonden. Het Huur-
beleid 2015 wordt elders in dit blad 
aan u gepresenteerd, speciaal voor 
de vele huurders die niet op onze 
huurdersavonden aanwezig waren.

Huurdersavonden 2015
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Presentatie HBO De Peel
Dit tweede deel van de bijeenkomsten kenmerkte zich door een opsomming van zaken 
waarmee de bestuursleden van HBO De Peel zich het afgelopen jaar hebben bezig gehou-
den. Wij zien dit zelf meer als een soort afleggen van verantwoording aan u, de huurders 
van Bergopwaarts, en het verschaffen van inzicht in onze bezigheden. Tijdens de opsom-
ming van deze zaken werd ook uitleg gegeven van datgene wat we in praktische zin uit-
voeren in het belang van  de huurders van Bergopwaarts. Het voert te ver om daar op deze 
plaats verder op in te gaan, maar duidelijk werd dat wij als bestuursleden in 2014 met 
één of meer leden op 143 dagen aan een activiteit van HBO De Peel hebben deelgenomen. 
Daarmee kwalificeren wij onszelf als “een actieve huurdersorganisatie”.

Evaluatie huurdersavonden en “Huurders Informatie”
Tot slot werd aan de aanwezige huurders gevraagd wat zij vonden van de opzet en indeling 
van de huurdersavonden en het contact- en informatieblad “Huurders Informatie”.
In Asten bleek men enige voorkeur te hebben voor de opzet van enige tijd geleden waar de 
huurders in een vijftal hoeken informatie konden krijgen over verschillende onderwerpen 
bij afvaardigingen van de gemeente, de politie, de corporatie etc. In Deurne vond men de 
opzet zoals die nu was voldoen aan de wensen van de aanwezigen. Verder werd de mening 
gevraagd over de aanwezigheid van Directeurbestuurder en andere medewerkers van Berg-
opwaarts op “onze” huurdersavonden. Daarover bleek men zowel in Asten als in Deurne 
zeer positief te zijn.
Over het contact- en informatieblad “Huurders Informatie” bleken alle huurders onver-
deeld positief te zijn en meerwaarde op te leveren voor hen.

Tot slot
Tijdens de pauze en de “nazit” werd druk met elkaar en de medewerkers van  
Bergopwaarts gesproken en werden er ook enkele afspraken gemaakt. De banden tussen  
de huurders, het bestuur van HBO De Peel en corporatie Bergopwaarts zijn door het 
houden van deze huurdersavonden weer wat aangehaald. Als bestuur zijn wij zeer  
tevreden over het verloop van de huurdersavonden 2015.
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Wat is fijner dan op een redelijke termijn een huurwoning toegewezen te krijgen. Het 
liefst dan nog een woning, als het even kan nieuwbouw, één die goed past bij jou of bij 
je gezin en die in een dorpskern of een buurt ligt waar jij je zinnen op hebt gezet. De 
huurprijs mag natuurlijk niet al te hoog zijn en de woonomgeving moet veilig zijn en 
goed voor jou en je eventuele kinderen. Verder zou het leuk zijn om een flinke tuin, een 
terras of een groot balkon te hebben en de auto moet op een goede plek geparkeerd 
kunnen worden. Kan dit? Soms wel ja. Het gebeurt af en toe dat er een woning in het 
woningaanbod van Bergopwaarts komt, die het precies is voor jou. Mag je meeloten? Ja, 
je voldoet aan de voorwaarden. Je loot mee en….. nee. Je zit er naast. 
Nou, soms zijn er huurders die het geluk hebben, of hebben gehad, om een huurwoning 
van Bergopwaarts te hebben, of hebben gehad, die helemaal – of bijna – voldeed aan de 
hierboven omschreven woonsituatie.
Maar wat speelt er eigenlijk allemaal mee bij het meedoen aan de loting voor een wo-
ning? Er zijn erg veel zaken die invloed hebben op de toewijzing van woningen door Berg-
opwaarts. Op een aantal zaken kan Bergopwaarts invloed uitoefenen, er zijn echter ook 
een flink aantal voorschriften die precies aangeven wat Bergopwaarts wel of niet mag 
of moet en een flink aantal woningen komen voor de “gewone woningzoekende” niet in 
aanmerking. We lopen een aantal zaken samen met u langs en informeren u daarover.

Het lotingsysteem
In juli 2007 is Bergopwaarts overgestapt van het “wachtlijstsysteem” naar het “lotingsys-
teem” voor de toewijzing van haar huurwoningen. Deze overstap is besproken met ons 
toenmalige HBO bestuur en dat bestuur heeft er een positief advies over uitgebracht.
Het lotingsysteem wordt regelmatig bekeken en vastgesteld wordt dat jongeren en 
starters nu ook “aan de bak” komen wat bij een wachtlijst vrijwel nooit het geval was. 
Wilde je een kans maken bij een enorm lange wachtlijst, dan diende je wel heel erg veel 
geduld te hebben. Op het moment van overgang van de wachtlijst naar het lotingsysteem 
stonden er zo’n 11.000 woningzoekenden op deze lijst. Iedereen begrijpt dat wanneer je 
bijvoorbeeld nummertje 6250 had, dat je kans op toewijzing van een woning bijzonder 
klein was. Er worden soms – en vaak “in de wandelgangen” – nare opmerkingen geplaatst 
over dit lotingsysteem. “Ze doen maar wat” Loten is ……” “Ik heb toch nooit geluk” en-
zovoort. Het is daarom dat alle bestuursleden van HBO De Peel hebben deelgenomen aan 
een snuffelstage bij Bergopwaarts waarbij we precies konden zien op welke manier de 
loting voor de woningtoewijzing plaatsvindt. Zonder daarbij in details te treden kunnen 
wij met de hand op het hart tegen u zeggen dat het een uiterst eerlijk proces is waarbij 
menselijk ingrijpen niet plaatsvindt. Het is een geautomatiseerd proces dat geheel door 
de computer zelf wordt bestuurd. De enige menselijke handeling die er aan te pas komt 

Toewijzing huurwoningen 
door Bergopwaarts 



is de druk op de knop die het proces in gang zet. De computer spuugt vervolgens een lijst 
uit met de namen en de volgorde van personen die voor de betreffende woning in aanmer-
king komen. Nogmaals, eerlijker kan het niet.
Belangrijk is verder om op te merken dat de gemiddelde wachttijd voor een actief woning-
zoekende op basis van dit systeem ligt tussen de 1½ en 2 jaar. 

Hoeveel woningen komen niet in het lotingsysteem
Statushouders
Bergopwaarts is verplicht aan een aantal zogenaamde “statushouders” een woning toe te 
wijzen. Wat is een statushouder dan wel? Zij worden ook wel vergunninghouders of ver-
blijfsgerechtigden genoemd en zijn asielzoekers met een voorlopige of voorwaardelijke 
verblijfsvergunning.
Hoeveel woningen moet Bergopwaarts aan deze mensen toewijzen? De overheid geeft aan 
de gemeenten de aantallen door waarvoor zij voor de huisvesting verantwoordelijk zijn 
en de gemeenten spelen dit op hun beurt weer door aan de woningcorporaties. Zo werden 
in 2014 in Nederland bijna 14.000 woningen toegewezen aan deze statushouders. In 2015 
moet Bergopwaarts voor de gemeente Deurne voor 55 statushouders woningen toewijzen, 
voor Asten 31 en voor Helmond 1. Dit zijn totaal 87 statushouders. Voor 2014 waren deze 
aantallen respectievelijk 30, 16 en 1, totaal 47.
De woningen die voor deze statushouders worden bestemd ziet u niet in het woningaan-
bod van Bergopwaarts, zij worden niet in het lotingsysteem opgenomen en direct aan de 
betreffende statushouders toegewezen.

Urgentie
Wanneer men aan de daarvoor gestelde voorwaarden voldoet is het mogelijk om op grond 
van sociale, medische of aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning gerelateerde om-
standigheden, met urgentie een woning te krijgen. Gemiddeld betreft dit op jaarbasis een 
aantal woningen dat ligt tussen de 20 en 25.
Ook deze woningen treft u niet aan in het woningaanbod van Bergopwaarts want ook deze 
worden direct aan de betrokkenen toegewezen.

Het aantal woningen dat jaarlijks door Bergopwaarts voor verhuur kan worden aange-
boden, ligt rondom de 400. Alles bij elkaar genomen liggen de cijfers ongeveer zo, dat 
gesteld kan worden dat een kleine 25% van deze woningen, niet via het lotingsysteem 
worden verhuurd, maar direct aan statushouders of woningzoekenden met urgentie worden 
toegewezen. Dit verklaart meteen de opmerkingen van sommige huurders die aangeven 
dat een huis wordt verhuurd zonder dat deze woning voor verhuur werd aangeboden door 
Bergopwaarts. Wij verwachten dat wij u hiermee inzicht hebben verschaft in het loting-
systeem en u verder duidelijk hebben gemaakt dat toch wel een flink aantal – een kleine 
100 - vrijkomende woningen niet voor verhuur worden aangeboden maar direct worden 
toegewezen aan statushouders en urgente woningzoekenden. Mocht u over dit onderwerp 
nadere informatie wensen te ontvangen of op- of aanmerkingen wensen te plaatsen kunt u 
ons mailen of een bezoek brengen aan ons inloopspreekuur op de donderdagmorgen tussen 
10.00 en 12.00 uur.
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Nieuwe Woningwet
De nieuwe Woningwet wordt op 1 juli 2015 van kracht. In deze wet staan een aantal za-
ken die betrekking hebben op het “passend toewijzen” van de woningen van de corpora-
ties aan haar huurders. Wanneer het huidige toewijzingsbeleid van Bergopwaarts zo zou 
blijven, zouden er problemen ontstaan bij de toewijzing van woningen aan huurders of 
woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag. Een klein gedeelte van de woningen 
van Bergopwaarts zou dan nog aan deze groep huurders kunnen worden toegewezen.
In verband hiermee heeft Bergopwaarts een nieuw beleid ontwikkeld en aan ons bestuur 
ter advisering voorgelegd. Het nieuwe systeem gaat minder uit van het precieze aantal 
woningwaarderingspunten, maar kijkt meer naar betaalbaarheid en de mogelijkheid om 
de woningen passend toe te kunnen wijzen zoals de nieuwe Woningwet dat verplicht 
stelt. 

Hoofdpunten
De hoofdpunten uit dit beleid worden hieronder voor u uiteengezet. Eerst even wat  
duidelijkheid in de term “aftoppingsgrens” die hieronder gebruikt zal gaan worden. 
De aftoppingsgrens is de huurprijs waarboven in beperkte mate huurtoeslag kan worden 
verstrekt. Voorbeeld: De aftoppingsgrens 2015 voor driepersoons huishoudens bedraagt  
€ 618,24. Huurt dit huishouden een woning met een huurprijs van € 650,00 dan wordt 
over het gedeelte tussen de € 618,24 en € 650,00 geen huurtoeslag verstrekt.
Verder zal worden gesproken over de “liberalisatiegrens” van woningen. Dit is de grens 
waarboven een huurwoning (bij de aanvang van de huur) geliberaliseerd is en dus geen 
sociale huurwoning is. Deze grens wordt ook wel “huurtoeslaggrens” genoemd omdat 
uitsluitend bij een huur onder deze grens huurtoeslag aangevraagd kan worden.  
In 2015 bedroeg deze grens het bedrag van € 710,68.

Eenheidsprijzen Huurbeleid 2015
Bij het passend toewijzen mogen in principe geen woningen meer worden toegewezen 
met een huur die ligt boven de aftoppingsgrenzen, aan huurders die in aanmerking 
komen voor huurtoeslag. In het nieuwe systeem krijgt ruim 90% van de woningen van 
Bergopwaarts een prijs ónder de aftoppingsgrenzen. Deze grenzen zijn:

•	Voor	jongeren	tot	23	jaar	€	403,06
•	Één-	en	tweepersoons	huishoudens	€	576,87
•	Drie-	of	meerpersoons	huishoudens	€	618,24
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De eenheidsprijzen van de woningen worden als volgt vastgesteld:

•	De	kleinste	woningen	(0	of	1	slaapkamer)	krijgen	een	subsidiabele	huurprijs	van	€	403,06
•	De	middelgrote	woningen	(2	of	3	slaapkamers)	krijgen	een	subsidiabele	huurprijs	
 van € 576,87
•	De	grootste	woningen	(4	of	5	slaapkamers)	krijgen	een	subsidiabele	huurprijs	
 van € 618,24
•	Aanvullende	huurprijs	van	€	674,00.	Deze	gaat	gelden	voor	ongeveer	10%	van	de	woning	
 voorraad van Bergopwaarts. Het betreft hier een groot deel van de woningen die 
 momenteel nog geliberaliseerd zijn. Door deze wijziging wordt het dan ook mogelijk om  
 voor deze woningen huurtoeslag aan te vragen.
Er zijn nog enige bepalingen in het systeem die er voor zorgen dat een woning niet té duur 
of té goedkoop wordt aangeboden. 

Wie mag waarop reageren
Huishoudens met een jaarinkomen tot € 34.911 mogen reageren op de woningen met de 
lagere huurprijzen van € 403, € 576, en € 618 en deels, vanaf de inkomensgrens voor huur-
toeslag voor meerpersoonshuishoudens, op woningen met een huurprijs van € 674. Dit zal 
op een duidelijke wijze worden aangegeven bij het woningaanbod van Bergopwaarts. De 
huurder of woningzoekende die wil reageren op een bepaalde woning zal middels een IBRI-
60 formulier, ook wel bekend als IB60 formulier, van de Belastingdienst aan dienen te to-
nen of zijn of haar huishoudinkomen recht geeft op het huren van de betreffende woning.

Aanpassen van de huurprijzen
De huurprijzen worden bij mutatie aangepast. Dit wil zeggen dat dit gebeurt bij een 
nieuwe verhuring en niet geldt voor de zittende huurders. De hierboven genoemde huur-
prijzen zullen jaarlijks worden geïndexeerd, wat wil zeggen dat zij worden aangepast aan 
de overige prijsontwikkelingen en geldontwaarding van het vorige jaar.

Invoering van het nieuwe Huurbeleid 2015
Met enkele op- en aanmerkingen heeft ons bestuur een positief advies uitgebracht over het 
nieuwe huurbeleid. De nieuwe Woningwet schrijft voor dat haar maatregelen op 1 januari 
2016 dienen te worden nageleefd. Bergopwaarts heeft besloten om haar hiervoor omschre-
ven Huurbeleid 2015 zoveel mogelijk vanaf 1 juli 2015 toe te passen.
Gezien de inhoud van dit huurbeleid spreken wij hier onze waardering daarvoor uit, omdat 
dit beleid naar alle waarschijnlijkheid op een positieve manier haar uitwerking zal hebben 
op het belang van de huurders, u dus.
Mocht u nadere informatie wensen te bekomen over dit nieuwe huurbeleid kunt u zich 
wenden tot de balie van Bergopwaarts, waar u van 09.00 tot 12.30 uur terecht kunt van 
maandag tot en met vrijdag. Ook kunt u bij ons terecht op ons kantoor waar we iedere 
donderdag een inloopspreekuur houden van 10.00 tot 12.00 uur.
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Tussen de gemeente Deurne en Woningbouwvereniging Bergopwaarts 
bestaat al jarenlang een zogenaamd Convenant en Prestatieafspraken 
Wonen. In dat convenant staan diverse afspraken, onder andere over de 
verantwoordelijkheden van de gemeente en de corporatie met betrek-
king tot de woonruimteverdeling, de kwaliteit van het woningbezit, de 
financiële	continuïteit,	het	woningbouwprogramma,	de	betaalbaarheid	
en nog veel meer andere onderwerpen.
Het betrof weliswaar een overeenkomst tussen de gemeente Deurne en 
Bergopwaarts, maar wij, de bestuursleden van HBO De Peel, overleggen 
al sinds 2009 over de inhoud van dit convenant met de beleidsadviseur 
wonen van de gemeente Deurne, mevrouw K. Duimelinks-Jansen en de 
heer M. Kieft, manager wonen van Bergopwaarts. 

Huidige overlegsituatie
De situatie zoals die tot op heden was, verliep als volgt.  
Wanneer het overleg ten einde was brachten wij daarover een advies uit 
naar Bergopwaarts wat een verplichting is vanuit de Samenwerkingsover-
eenkomst. Op verzoek van de gemeente Deurne ontvingen ook zij onze 
advisering. Wanneer er besluitvorming was over het nieuwe convenant 
hoorden wij op welke wijze ons advies al dan niet was verwerkt.  
Dit proces verliep al jaren naar onze volle tevredenheid. 

De nieuwe Woningwet
In de nieuwe Woningwet, die per 1 juli 2015 van kracht wordt, worden 
de huurdersorganisaties verplicht als onderhandelingspartij aangewezen 
bij het maken van deze prestatieafspraken tussen de corporaties en de 
gemeenten. Voor ons zou er dus eigenlijk niets veranderen omdat wij in 
Deurne al zes jaren mede overleggen hierover.  
En toch verandert er iets. De afgelopen maanden is er wederom overleg 
gevoerd over de vernieuwing van dit convenant. Zoals gebruikelijk  
namen wij aan dit overleg deel. 
Het is nu echter zo dat, wanneer er binnen de gemeente Deurne en 
binnen Bergopwaarts goedkeuring is verkregen over de inhoud van het 
convenant, de ondertekening daarvan plaats zal vinden in het kantoor 
van ons, HBO De Peel, op 24 juni 2015. 

Convenant en 
Prestatieafspraken 
Wonen 2015 – 2019

Het wordt dan het Convenant en 
Prestatieafspraken Wonen 2015 – 
2019 tussen de gemeente Deurne, 
Woningbouwvereniging Bergop-
waarts en Huurders Belangen  
Organisatie De Peel, te tekenen 
door de burgemeester van Deurne 
H.J. Mak, Directeurbestuurder van 
Bergopwaarts C.W.J. Theuws en 
C.N.E. Raasveldt, voorzitter van 
HBO De Peel te Deurne. 

Dit geeft duidelijk aan dat wij als 
overlegpartij volledig geaccepteerd 
zijn door Woningbouwvereniging
Bergopwaarts en de gemeente 
Deurne, een gegeven waar wij zeer 
tevreden over mogen zijn. 
Het geeft verder aan dat van een 
goed onderhandelingsklimaat 
gesproken kan worden dat bestaat 
tussen Bergopwaarts, de gemeente 
Deurne en onze organisatie HBO De 
Peel.


