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Beste huurders,

De vakantie periode nadert zeer snel, maar toch vragen wij u om uw aandacht nog even te 
richten op zaken die voor u als huurder in uw huurwoning zeer zeker van belang kunnen zijn. 
De huur van uw woning is intussen aangepast met een verhoging die uw gezinsinkomen als 
grondslag heeft. Elders in dit blad kunt u daar meer over lezen, maar wij spreken de hoop uit 
dat de manier waarop uw huurverhoging is aangekondigd en vastgesteld voor u op de juiste 
wijze is verlopen.

Op 15 en 17 april 2013 hebben we onze huurdersavonden gehouden. 
We mochten ons verheugen in een bezoekersaantal van totaal zo’n 120 huurders en we heb-
ben daar een positief gevoel aan overgehouden. Niet alleen omdat  we steeds meer bezoekers 
op onze huurdersavonden mogen verwelkomen, maar ook omdat de avonden op zich zeer 
geslaagd genoemd mogen worden. Er werd breed informatie verstrekt en er werden allerlei 
vragen gesteld en beantwoord. U treft een kort verslag van deze avonden aan in deze editie 
van Huurders Informatie.

Als bestuur van HBO De Peel merken we dat er bij u, de huurders, betrokkenheid bestaat bij 
het “huurderswerk”, dat we doen. Wij moeten alleen de juiste manier vinden om u erbij te 
betrekken. Enerzijds proberen we dit door het organiseren van de huurdersavonden en het 
uitgeven van dit blad, Huurders Informatie, en anderzijds hebben we onze website laten re-
noveren en daarmee denken wij ook op digitale wijze u, de huurders, zoveel als mogelijk bij 
ons werk te betrekken. Mocht u zelf nog ideeën of tips hebben voor ons om de betrokkenheid 
van huurders bij HBO De Peel te vergroten, dan houden wij ons daarvoor zeer aanbevolen.

Wij, de leden van het bestuur van HBO De Peel, wensen u een fijne vakantietijd toe!! 
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Wij willen u hier in het kort informeren over de gang van zaken rondom de 
huurverhoging 2013. In de brief waarin Bergopwaarts de huurverhoging aan 
u heeft aangezegd staat uitgebreid vermeld wat voor iedereen de verhoging 
kán zijn en afhankelijk is van uw inkomen. Verder geeft Bergopwaarts in die 
brief aan welke aanvullende voorwaarden er zijn getroffen om voor huur-
ders die daaronder vallen de regeling enigszins te versoepelen. Ons bestuur 
heeft aangegeven over deze aanvullende bepalingen – en de mogelijkheid 
om tot uitbreiding daarvan te komen – overleg te willen voeren. 

De tijd die Bergopwaarts nodig bleek te hebben om het geheel door te 
rekenen en met eventueel nieuwe voorstellen te komen, de noodzakelijke 
tijd voor gezamenlijk overleg over die eventueel nieuwe voorstellen en de 
naderende deadline voor het bekendmaken van de huurmaatregelen aan de 
huurders maakte het in praktische zin niet mogelijk om op zinvolle wijze 
hierover een nieuwe overlegprocedure te starten.

Advisering
Hierop hebben wij als bestuur van HBO De Peel een advies samengesteld 
waarin we onze mening over de voorgestelde huurverhogingen van Bergop-
waarts hebben weergegeven. Dit advies werd ondersteund door de peiling 
van de mening van de huurders op de op 15 en 17 april 2013 gehouden huur-
dersavonden in Asten en Deurne. Het advies hebben wij niet voorzien van 
een positieve of negatieve aanbeveling. De waardering die wij dit advies 
hebben meegegeven was neutraal met kanttekeningen.

Nadere informatie van Bergopwaarts
De vraagtekens die wij hadden bij de uitwerking van de aanvullende be-
palingen hebben wij met name uitgesproken in de begeleidende brief aan 
Bergopwaarts die wij bij het advies hebben gevoegd. 
Deze vraagtekens zijn door Bergopwaarts ingevuld, zodat wij hier weer 
kunnen geven wat de uitwerking is voor de huurders van de aanvullende 
bepalingen op de huurverhogingen zoals deze per 1 juli ingevoerd zullen 
gaan worden.

Huurders met een inkomen tot € 33.614,00:
Huurders in deze categorie die de streefhuur van 70% of 75% van de maxi-
maal toegestane huur betalen krijgen een huurverhoging van (maximaal) het 
inflatiepercentage. Het aantal huurders dat dit betreft en dus geen huurver-
hoging van 4% opgelegd krijgen bedraagt totaal 631 huurders. Uitgesplitst 
betekent dit dat:
23 huurders geen huurverhoging krijgen dus 0%. Het betreft nieuwbouw die 
nog geen jaar is opgeleverd (bijvoorbeeld Helmhof Helenaveen of Vezelvlas 
Asten).

577 huurders krijgen een huurver-
hoging van 2½ %, of een percentage 
tussen de 2½ % en 4%. Het percentage 
is 2½ % wanneer men al de streefhuur 
betaalt van 70% of 75% van de maxi-
maal toegestane huur. 
De overige huurders uit deze groep 
krijgen een huurverhoging tussen de 
2½ % en 4% afgetopt op de streefhuur 
van 70% of 75% van de maximaal toe-
gestane huur, de streefhuur.
31 huurders krijgen een lagere 
huurverhoging dan 4% omdat de huur 
wordt afgetopt op de huurtoeslag-
grens (€ 681,02). Gemiddeld kregen 
zij een huurverhoging van 2,1%.
Het aantal huurders uit deze groep 
die wel 4% huurverhoging krijgen 
bedraagt 2662. De 631 huurders die 
een lagere huurverhoging dan 4% 
hebben gekregen is derhalve 19,1% 
van het totaal aantal huurders in deze 
inkomensgroep.

De huurverhoging 2013 
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Huurders met een inkomen tussen 
€ 33.614,00 en € 43.000,00:
Bergopwaarts omschreef de aanvullende maat-
regel voor deze groep als volgt: 
Deze inkomensgroep heeft gezien het inkomen 
geen recht op huurtoeslag, waardoor de huur-
toeslaggrens voor deze groep minder relevant is. 
Huurders in deze inkomensgroep behoren niet 
tot de primaire doelgroep van Bergopwaarts. 
Slechts 10% van de vrijkomende sociale huurwo-
ningen mogen per jaar (in bijzondere gevallen) 
aan huishoudens met een inkomen hoger dan 
€ 33.614,00 worden verhuurd. 
Om de betaalbaarheid voor deze groep te kun-
nen garanderen is de grens van € 681,02 aange-
houden. Voor de inkomensgroep tussen 
€ 33.614,00 en € 43.000,00 heeft Bergopwaarts 
het product Koopgarant (tot 25% korting op de 
taxatiewaarde), waarbij de netto maandlasten, 
vanwege de hypotheekrenteaftrek, veelal lager 
zullen zijn dan een vergelijkbare huurwoning, 
waarop geen huurtoeslag wordt ontvangen. 
De omvang van de groep die na de huurver-
hoging boven de streefhuur van 70% of 75% 
uitstijgt, is 40 huishoudens (circa 8% van deze 
inkomensgroep). Zij gaan, na de huurverhoging, 
een gemiddelde huurprijs van € 518,- per maand 
aan huur betalen.

Huurders met een inkomen hoger dan 
€ 43.000,00:
Bergopwaarts geeft aan deze groep huurders te 
karakteriseren als de zogenaamde scheefwoners 
en legt hen de volle toegestane huurverhoging 
van 6½ % op. Daarbij kán de grens van € 681,02, 
die van “sociale huurwoning” doorbroken 
worden. Het is vanzelfsprekend zo dat wanneer 
de woning na mutatie aan een andere huurder 
verhuurd gaat worden de huurprijs opnieuw be-
paald wordt op basis van het streefhuurbeleid en 
het strategisch voorraadbeleid, zoals dit opgaat 
voor al de huurwoningen van Bergopwaarts.

Conclusie en toekomstverwachting:
De uitwerking van de aanvullende maatregelen 
die Bergopwaarts heeft genomen ten aanzien 
van de onderscheiden inkomensgroepen is in 
onze ogen redelijk te noemen en beter als 
onze eerste verwachtingen waren. Desondanks 
denken wij voor de toekomst het overleg met 
Bergopwaarts over toekomstige – inkomensaf-
hankelijke – huurverhogingen aan te gaan en te 
trachten, vooral voor de laagste inkomensgroep, 
aanvullingen te realiseren. Bergopwaarts heeft 
in onze richting aangegeven daarvoor op een 
positieve wijze open te staan.

Wij hopen u hiermee op een transparante wijze 
inzicht te hebben gegeven in het proces dat 
heeft geleid tot de huurverhogingen die 
Bergopwaarts u in het vooruitzicht heeft 
gesteld. Daarbij merken wij nog op dat de 
corporatie duidelijk heeft aangegeven wat uw 
mogelijkheden zijn om bezwaar te maken tegen 
de voorstellen van hen. 
Onzerzijds wordt daarbij nog opgemerkt dat het 
management van Bergopwaarts heeft aangege-
ven bezwaren op een coulante wijze te zullen 
behandelen. 
Mochten uw ervaringen over dit onderwerp an-
ders zijn dan verzoeken wij u hierover met ons 
contact op te nemen.  
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De huurdersavonden voor het jaar 2013 vonden dit jaar plaats op 15 april in Zalen van 
Bussel te Deurne en op 17 april in de Beiaard in Asten. We mochten ons verheugen in een 
prima opkomst. In Deurne waren totaal 90 huurders en in Asten 30. Het totaal van 120 
huurders op de huurdersavonden is een record en voorzitter Conny Raasveldt gaf aan dat 
wij daar als bestuur erg blij mee zijn. 

Voor de pauze was er tijd ingeruimd voor de heer C. Theuws, Directeurbestuurder van 
Bergopwaarts. Middels een presentatie liet hij ons, de huurders, weten welke maat-
regelen de regering heeft genomen over de financiën van de woningcorporaties. Zo 
gaf hij aan dat Bergopwaarts de komende jaren miljoenen euro’s dient te betalen aan 
verhuurdersheffing en maatregelen om financieel problematische corporaties te redden. 
Het effect van deze maatregelen zullen de huurders gaan merken, al is Bergopwaarts al 
bezig om binnen de eigen organisatie waar mogelijk gaan bezuinigen. De heer Theuws 
gaf daarbij aan dat de door de regering mogelijk gemaakte extra huurverhogingen vrij-
wel geheel zullen worden doorgevoerd door Bergopwaarts, dit mede onder druk van de 
komende financiële verplichtingen. Aan vragen van de huurders over dit onderwerp aan 
de heer Theuws bleek geen gebrek te zijn. 

Vervolgens gaf het bestuur van de HBO een inkijkje in de activiteiten van het jaar 2012. 
De bijzonderheden daarin werden in het kort besproken en samenvattend bleek dat in 
2012 bij totaal 150 gelegenheden één of meer bestuursleden van HBO De Peel actief wa-
ren. Daarna werd het voorstel van Bergopwaarts voor de komende huurverhoging met de 
huurders doorgenomen en aangekondigd dat in de pauze middels formulieren de mening 
van de huurders daarover gepeild zou gaan worden. 

Tot aan de pauze vermaakte ons bestuurslid Jan van Geffen de toehoorders met een 
muzikaal hoogstandje op de mondharmonica. In de pauze werd druk met elkaar ge-
sproken, vooral over de huurverhogingen die binnenkort  bekendgemaakt zouden gaan 
worden. Na de pauze werden de aanwezige huurders in vier groepen verdeeld. Zij 
ontvingen in een zogenaamd Informatie Rotonde van medewerkers van de Buurtbemid-
deling, een Wijkagent van de politie, een medewerker van de gemeente Asten en Deurne 
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de manager Wonen van Bergopwaarts een keur 
aan informatie en werd de gelegenheid geboden tot het stellen van vragen. Na afloop 
hiervan bleek dit bij de aanwezige huurders zeer goed in de smaak gevallen te zijn. 

HBO De Peel bood de aanwezigen tijdens de avonden de koffie en een drankje aan, 
waarbij aan het einde van de avonden nog in een gezellige sfeer wat nagepraat werd. 
Conclusie van ons bestuur voor de beide huurdersavonden luidt: Prima opkomst, goede 
inbreng van de huurders, uitstekende informatie van de sprekers, goede sfeer, kortom 
100% geslaagd!!!

Huurdersavonden HBO 
De Peel 2013 een succes!
 



In ons gebruikelijke overleg met Bergopwaarts hebben wij geïnformeerd naar de gang 
van zaken en eventuele problemen bij de huurders, naar aanleiding van de aangezegde 
huurverhogingen per 1 juli 2013. Zoals u weet is het percentage van de huurverhoging dit 
jaar voor het eerst afhankelijk van het gezinsinkomen waarbij voor de laagste en midden 
inkomensgroep nog enige aanvullende bepalingen gelden, die positief uit kunnen werken. 

Op onze vragen kregen wij de volgende antwoorden. Op dit moment 5 juni 2013, zijn er 
bij Bergopwaarts tussen de 70 en 80 telefonische en/of mondelinge contacten aan de balie 
van Bergopwaarts met huurders geweest die betrekking hadden op de komende huurver-
hoging. Daarbij waren zuiver informatieve vragen, maar ook inleidende vragen die naar 
verzoeken of bezwaarschriften zouden gaan leiden. Het geheel heeft geleid tot het indie-
nen van 40 klachten. 35 van deze klachten zijn inmiddels naar wederzijdse tevredenheid 
opgelost, 3 klachten lopen nog en 2 klachten zijn op grond van de voorliggende voorschrif-
ten afgewezen. Deze cijfers kunnen nog oplopen, omdat tot 1 juli 2013 klachten over de 
huurverhoging kunnen worden ingediend. 

Als HBO bestuur zijn wij, inhoudelijk, voor het overgrote deel niet op de hoogte van de 
aanleiding van de klachten, omdat dit privé omstandigheden van huurders betreft. Ons 
oordeel over de aantallen klachten en de opgeloste problemen mag naar onze mening 
positief zijn. De huurverhoging treft per slot van rekening ruim 4600 huurders van 
Bergopwaarts. Zoals al eerder aangekondigd gaan wij over de huurverhogingen voor juli 
2014, tijdig in overleg met Bergopwaarts.

Vernieuwing website
Wij kunnen ons voorstellen dat sommige huurders zullen zeggen: “Daar heb je ze weer met de 
website, wij doen niet aan internet.” U moet zich bedenken dat u dan behoort tot een steeds 
kleiner wordende groep van mensen die graag het oude wenst te behouden en de digitale maat-
schappij. Maar wij hebben zeker begrip voor huurders die liever een blad papier voor hun neus 
hebben dan het scherm van een computer. Het is daarom dat we (ook) door blijven gaan met 
het uitgeven van het contact- en informatieblad Huurders Informatie dat u nu leest. 
Maar…… onze website is inderdaad vernieuwd en we roepen onze digitale huurders op om onze 
site te bezoeken en daar wat op rond te neuzen. U vindt daar erg veel informatie en we gaan 
onze uiterste best doen om u op deze site zo goed mogelijk van dienst te zijn met het verstrek-
ken van informatie en ook het vragen van uw mening. 
U kunt zich opgeven als lid van het huurderspanel, waar we in de toekomst digitaal meningen 
over belangrijke zaken willen verzamelen. Die meningen kunnen we dan gebruiken bij het 
samenstellen van adviezen die we soms uit moeten brengen aan Bergopwaarts. Ga, wanneer 
u eens aan het surfen bent op het net, naar www.hbodepeel.nl en wij vertrouwen er op dat u 
dan mogelijk een vaste bezoeker zou kunnen worden.
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Adviesrecht van HBO De Peel 
Als huurdersorganisatie heb je op een flink aantal punten het recht om advies uit te brengen 
naar je verhuurder, in onze situatie woningcorporatie Bergopwaarts. Dit recht staat in de 
Overlegwet en is in de Samenwerkingsovereenkomst als volgt opgenomen:

1. De HBO adviseert Bergopwaarts over voorgenomen wijzigingen in bestaand beleid of voor  
 nemens tot het formuleren van nieuw beleid over onderwerpen die voor huurders van   
 belang kunnen zijn.
2.  Een voorgenomen beleidswijziging of nieuw beleid wordt niet wordt doorgevoerd voordat
 de HBO in de gelegenheid is geweest hierover met Bergopwaarts overleg te voeren en een
 schriftelijk advies uit te brengen.
3.  De HBO adviseert binnen zes weken nadat de informatie over de beleidswijziging is
 verstrekt, of zoveel eerder of later als in onderling overleg wordt overeengekomen.
4.  Bergopwaarts deelt de HBO binnen veertien dagen nadat een schriftelijk advies uit is
 gebracht mee of het advies geheel, gedeeltelijk of niet door Bergopwaarts wordt
 overgenomen. Indien het advies niet of gedeeltelijk wordt overgenomen wordt dit
 schriftelijk en gemotiveerd medegedeeld.
5.  Bergopwaarts kan een voorgenomen beleidswijziging als bedoeld in lid 2 uitvoeren 
 wanneer uit een schriftelijke mededeling van de HBO blijkt dat daartegen geen bezwaar is  
 of de in lid 3 bedoelde termijn verstreken is.
6.  Indien de HBO of Bergopwaarts dit noodzakelijk achten wordt binnen 10 dagen na een
 geheel of gedeeltelijk afwijzen van een advies in tweede termijn nader overleg gevoerd.  
 De partij die een dergelijk overleg wenst stelt de wederpartij daarvan binnen de in lid 5
 genoemde termijn van 3 werkdagen in kennis.
7.  Drie dagen na het in het vorige lid bedoelde overleg, of wanneer niet om nader overleg
 nodig wordt verzocht, kan Bergopwaarts het besluit uitvoeren. 

Het zijn een aantal formele regels waarvan u mogelijk denkt: “Wat een flauwekul, wat heb ik 
daar mee te maken”. Dat is wellicht ook wel zo, maar wij willen u laten zien wat de midde-
len zijn die wij hebben om uw belangen te behartigen. Wanneer je namelijk goed leest wat 
hiervoor staat, dan zie je dat wij kunnen adviseren wat we willen, maar als Bergopwaarts zich 
aan de hiervoor gestelde regeltjes houdt dan kan zij uitvoeren wat zij voornemens is, ook al 
brengen wij daarover een negatief advies uit. 
Positief is dat Bergopwaarts in onze richting uitdraagt dat zij onze advisering van groot belang 
acht en deze niet klakkeloos naast zich neer zal leggen. Zij geeft aan voor haar beslissingen 
die de huurders direct aangaan een zo groot mogelijk draagvlag te willen scheppen, waarbij 
de HBO advisering zwaar weegt.

Wij hopen u hiermee enig inzicht te hebben verschaft in de wijze waarop wij Bergopwaarts 
adviseren en wat de waarde van dergelijke adviezen is.
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