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Jaarverslag 2022 
 
 

1. Bestuur en algemene zaken 
 
 
1.A. Wijziging samenstelling bestuur: 
 
Met ingang van 1 februari ’22 zijn Jolande Eradus en Ruud Elfferich formeel toegetreden tot het 
bestuur van Stichting Huurders MeerWonen. Mevrouw Eradus is woonachtig in Oegstgeest en de 
heer Elfferich in de gemeente Kaag en Braassem. 
 
Thea van der Zwet heeft aangekondigd begin 2023 haar bestuursfunctie te willen neerleggen. 
Vanwege gezondheidsredenen maakt Leo Helsloot in 2023 geen deel meer uit van het bestuur. 
 
Op 13 december 2022 is ons oud-bestuurslid Nico van de Meij overleden. 
 
 
1.B. Scholing Nationale Prestatieafspraken: 
 
Tijdens onze reguliere bestuursvergadering van 30 augustus jl. hebben wij ons laten informeren over 
de Nationale Prestatieafspraken (neergelegd in een nieuw Sociaal Huurakkoord) die eerder die 
maand was overeengekomen tussen Woonbond, Aedes, VNG, de provincies en het ministerie van 
BiZa. 
 
 
1.C. Scholing Aanpassing Woningwet 2015: 
 
Aangezien de Woningwet uit 2015 per 1 januari ’22 was aangepast en deze ook gevolgen heeft voor 
de lokale prestatieafspraken, hebben wij ons afgelopen zomer hierover laten informeren. 
 
 
1.D. Huurdersconsultaties Oegstgeest en Kaag en Braassem: 
 
Zoals gebruikelijk is ook in het voorjaar van ’22 een tweetal huurdersconsultaties gehouden voor 
onze achterban. Deze waren op 7 maart in Oegstgeest en op 8 maart in Kaag en Braassem. 
 
Tijdens deze bijeenkomsten hebben wij onze achterban geïnformeerd over onze activiteiten in 
2021. In elke gemeenten was de opkomst met circa 50 huurders ronduit goed te noemen. 
 
Naast een overzicht van onze werkzaamheden, hebben de aanwezigen ook kennis kunnen maken 
met de nieuwe bestuursleden Jolande Eradus en Ruud Elfferich. 
 
Na de jaarlijkse toelichting door Thea van der Zwet van het financiële jaarverslag van Huurders 
MeerWonen en de toelichting op het sociaal jaarverslag door Leo Helsloot is uitvoerig stilgestaan 
bij het Huurbeleid van MeerWonen, ofwel de huurverhoging. 
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In elk voorjaar speelt de huurverhoging een belangrijke rol in het overleg met MeerWonen. Tijdens 
de consultatie heeft Leo Helsloot dan ook een presentatie gehouden over voor haar belangrijke 
onderdelen. Huurders MeerWonen pleit ervoor de huren van woningen met een slecht energielabel 
niet te verhogen maar te bevriezen. Juist de huurders in deze woningen worden het eerst 
geconfronteerd met stijgende energielasten. In het onderdeel Huurbeleid leest u daar meer over. 
 
Ons bestuurslid Ruud Elfferich heeft vervolgens een korte lezing gehouden over de energietransitie 
en wat dat kan betekenen voor de huurders. 
 
In de afzonderlijke gemeenten hebben vervolgens de bestuursleden Leo Helsloot voor Oegstgeest 
en Wil Haasdijk voor Kaag en Braasem uitleg gegeven over de overeengekomen 
Prestatieafspraken. 
 
De huurdersconsultaties werden afgesloten met een vragenrondje over alle mogelijke huurzaken. 
Ook werd Peter Hoogvliet directeur van MeerWonen in de gelegenheid gesteld vragen van 
huurders te beantwoorden. 
 
 

 
 
 

2. Beleid MeerWonen 
 
 
2.A. Adviesaanvraag huurverhoging per 1 juli 2022: 
 
Huurders MeerWonen had tijdens de huurdersconsultaties aan haar achterban aangegeven te willen 
pleiten voor een huurbevriezing van woningen met slechte energielabels, vanwege de grote kans op 
energiearmoede voor deze huishoudens. Ook hebben wij vanaf onze oprichting als 
huurdersorganisatie er geen geheim van gemaakt extra huurverhoging voor de hoge inkomens geen 
goed idee te vinden, omdat middenhoge inkomens in tijden van woningnood ook geen kant opkunnen 
en corporaties zich niet met inkomenspolitiek dienen te bemoeien, want dat is een taak voor de 
Rijksoverheid (dat is ook het standpunt van de Woonbond). 
 
Helaas hebben wij hierin niet het gewenste resultaat weten te behalen. 
 
Alle huren van de sociale huurwoningen kregen een huurverhoging van 2,3%, waarbij zij werden 
afgetopt tot maximaal € 763,47. Daarnaast kregen huurders met een te hoog inkomen een extra 
huurverhoging van € 37,00, waarbij deze wordt afgetopt tot 100% van de maximale huur.  
 
Aan het besluit van MeerWonen lag de volgende argumentatie ten grondslag: 

Geen differentiatie van de huurverhoging naar energielabel 
Doordat de huursomstijging en de huurverhoging niet hoger mogen zijn dan inflatie, zien wij 
geen ruimte om te differentiëren in de huurverhoging. Ook niet naar energielabel. We kunnen 
immers een lagere huurverhoging voor de ene woning niet compenseren met een hogere huur 
voor een andere woning en zo gemiddeld nog steeds uitkomen op inflatie. Om te kunnen blijven 
investeren in duurzaamheid hebben we een huurverhoging van inflatie zeker nodig. Op dit 
moment heeft 83% van onze woningen een A, B of C-label en daar komen elk jaar woningen bij. 
Bijdragen aan de mogelijkheid om de woonlasten te beperken door middel van goede isolatie is 
naar onze mening het efficiëntste wat we kunnen doen en ook het meest passend bij onze rol 
als woningbeheerder.  

 
Inkomensafhankelijke huurverhoging 
Net als eerdere jaren zetten we de IAH in om huishoudens met een hoger inkomen een meer 
marktconforme huur te geven. Qua inkomen hebben zij de extra korting die wij aan onze sociale 
doelgroep geven niet nodig. Net als de afgelopen jaren willen we ook dit jaar niet de maximale 
ruimte gebruiken. Dat zou namelijk in sommige gevallen een huurverhoging op kunnen leveren 
die ruim boven de 10% uitkomt. We kiezen er wel voor, om een vast bedrag te vragen als 
huurverhoging in plaats van een percentage. Het voordeel hiervan is dat mensen die al een 
hogere huur betalen, relatief een lagere huurverhoging krijgen dan mensen die een lagere huur 



betalen. We willen aan deze groep een huurverhoging vragen van € 37,-.  Ten opzichte van de 
gemiddelde huur van circa  € 600 betekent dit een huurverhoging van 6,1%. Zoals gezegd is dit 
percentage hoger voor mensen met een lagere huur, maar het is lager voor mensen met een 
hogere huur. Daarbij is het ruim minder dan de toegestane verhoging van € 50 - € 100.  De 
extra huurverhoging stopt als de maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel is 
bereikt. 
Als een woning waarvan de huur vanwege IAH is gestegen vrijkomt, wordt de huur voor de 
nieuwe huurder weer bepaald op basis van ons tweehurenbeleid. Dit kan een behoorlijke 
huurverlaging betekenen.   

 
 
2.B. Evaluatie Tweehurenbeleid 2021: 
 
Ieder jaar toetst MeerWonen of met het 2-Hurenbeleid een rechtvaardige en evenwichtige 
woningtoewijzing kan plaatsvinden ook voor huishoudens met lage inkomens. Het 2-hurenbeleid 
maakt het mogelijk dat ook lage inkomens in aanmerking kunnen komen voor kwalitatief grote of 
energetisch zuinige woningen. Door het 2-Hurenbeleid wordt de huurprijs vanwege het lage inkomen 
naar beneden aangepast. Hierdoor wordt voorkomen dat er inkomensbuurten ontstaan, ofwel 
concentraties van huishoudens met lage of alleen hoge inkomens. 
 
Ook afgelopen jaar bleek het 2-hurenbeleid te voldoen aan de verwachtingen. 
 
Op 6 december jl. hebben we in ons advies bezwaar gemaakt tegen het verhogen van de streefhuur. 
Wij zijn van mening dat de eenmalige verlaging van de huren voor de laagste inkomensgroepen 
komend jaar voor een deel wordt ‘teruggehaald’ door het voornemen de streefhuur van 75% naar 77% 
te verhogen.  
 
Wij vinden dit een belangrijke beleidswijziging en zijn daar geen voorstander van.  
 
Verder heeft Huurders MeerWonen in haar advies de hoop uitgesproken dat (nieuwe) 
rijksoverheidsmaatregelen niet –automatisch- gaan leiden tot een verhoging van de streefhuur. Het 
verder verhogen van de streefhuur in de komende jaren, zou voor het tweehurenbeleid de doodsklap 
kunnen betekenen, een huurbeleid wat in onze ogen juist een rechtvaardig beleid is passend bij de 
kerntaak van elke corporatie: goed én kwalitatief huisvesten van (vooral) lage inkomensgroepen.  
 
 
2.C. Advies Jaarplan en Begroting MeerWonen 2023: 
 
Vlak voor het sluiten van het jaar hebben wij in december nog een advies gegeven op het Jaarplan en 
Begroting van MeerWonen voor 2023. 
 
Wij hebben tijdens het overleg met MeerWonen van 28 november nog enkele vragen kunnen stellen 
over de Begroting 2023. De antwoorden waren even verhelderend en duidelijk. Over het Jaarplan 
2023 zélf hadden wij weinig vragen. Dit kwam vooral omdat het Jaarplan 2023 min of meer een 
voortzetting is van de beleidsmaatregelen uit het Jaarplan 2022.  
 
Onze conclusie is en was dat we ons herkennen in de beleidsmaatregelen uit het Jaarplan en de 
daaruit voortvloeiende gevolgen voor de Begroting 2023.  
 
 
2.D. Firma Paans en nieuwe onderhoudscontracten: 
 
Afgelopen jaar heeft het bestuur bezwaar geuit tegen het nieuwe onderhoudscontract voor de firma 
Paans.  
Voorzag het oude servicecontract met de firma Vink en Veenstra er nog in dat de cv-ketel werd 
bijgevuld en ontlucht, nu is dat helaas niet meer het geval. 
 
Met name voor de huishoudens die niet handig zijn in het bijvullen of ontluchten van de cv-
installatie, zal dit problemen kunnen gaan opleveren. 
 
 
2.E. Monitoring zonnepanelen: 
 
We hebben vorig jaar ook onze zorgen geuit over het monitoren van de zonnepanelen.  
 



 
 

 
 
 

3. Oegstgeest 
 
3.A. Prestatieafspraken Oegstgeest: 
 
Uiteindelijk zijn er in het voorjaar 2022 Prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2022-2024.  
Aanvankelijk waren de gesprekken hierover door ons en MeerWonen stopgezet omdat telkens bleek 
dat de gemeente haar afspraken over sociale woningbouw niet na kwam. Hierover hebben wij onze 
achterban geïnformeerd tijdens de huurdersconsultatie voorjaar ’22. Dat het uiteindelijk dan toch 
afgelopen voorjaar gelukt is, betekent dat we er vertrouwen in hebben dat in Oegstgeest eindelijk 
sociale huurwoningen kunnen worden gebouwd binnen afzienbare termijn. 
 
In Oegstgeest hebben we afspraken gemaakt over het voorkomen/verminderen van oververhitting in 
bestaande woningen, door middel van de volgende afspraak:  
Corporaties voeren bij ingrijpende verduurzamings- en renovatieprojecten een TO-juli berekening uit 
om bewoners van deze complexen inzicht te geven in de mate van oververhitting van de woningen ná 
verduurzaming en/of renovatiewerkzaamheden. Corporaties betrekken deze TO-juli berekening bij hun 
verduurzamings- en renovatieplannen. 
 
Ook krijgen alle huurders na het uitvoeren van ingrijpende verduurzamings- en/of 
renovatiewerkzaamheden van de corporatie het nieuwe energielabel uitgereikt. Het doel is om 
huurders bewuster te maken over de eigen mogelijkheden om energie te besparen. 
 
Afgelopen  najaar hebben we met gemeente en MeerWonen de afspraken voor 2023 op enkele 
onderdelen aangescherpt. 
 
Voor de warmtevisie hebben we de gemeente Oegstgeest gevraagd om ons te betrekken bij de 
totstandkoming daarvan. In 2023 een gemeentebrede meting van leefbaarheid worden uitgevoerd. 
Voorjaar ’23 worden de afspraken van ’22 beoordeeld of deze zijn gehaald of nagekomen. 
 
 
3.B. Renovatieproject Heemwijck in Oegstgeest: 
 
Najaar ’21 en zomer ’22 zijn er tussen MeerWonen en de bewonerscommissie Heemwijck, 
gesprekken en onderhandelingen gevoerd over de renovatie van de woningen in de seniorenflat.  
 
HuurdersMeerWonen heeft de bewonerscommissie een onafhankelijke bewonersadviseur ter 
beschikking gesteld om hen tijdens die gesprekken met raad en daad bij te staan. 
De bewonerscommissie heeft daar gebruik van gemaakt. 
Mede dankzij een in een eerder stadium overeengekomen Sociaal Statuut kon uiteindelijk 
overeenstemming bereikt worden over de renovatie en de (tijdelijke) uithuisplaatsing van de 
bewoners. Bij een tellen van de schriftelijk uitgebrachte stemmen bleek van de 68 huishoudens 
80 % akkoord te gaan met de renovatie. Aangezien tenminste 70% vereist was, was dit dus ruim 
voldoende en kunnen de renovatieplannen doorgaan. 
 

 
 
 
 



 
 
 
Kaag en Braassem 
 
 
4.A. Prestatieafspraken Kaag en Braassem: 
 
In 2021 zijn er voor de periode 2021 – 2024 Prestatieafspraken gemaakt tussen gemeente, 
corporaties Woondiensten Aarwoude en MeerWonen en de twee afzonderlijke 
huurdersorganisaties. Wij hebben u daarover tijdens de huurdersconsultatie voorjaar ’22 uitvoerig 
over geïnformeerd. 
 
Voorjaar ’22 hebben we het jaar 2021 geëvalueerd en later dat jaar enkele afspraken voor 2023 
verder aangescherpt of aangepast. 
 
Voor de bouw van woningen hebben we naast afspraken over de maximale huur, ook een voorwaarde 
gesteld dat er een gelijk speelveld moet zijn voor corporaties en particulieren voor wat betreft de 
minimum oppervlakten van te bouwen woningen. Met andere woorden ook particulieren mogen geen 
kleine woningen realiseren (kleiner dan 70 m2) tenzij het gaat om geclusterde en specifieke 
woonvormen voor bepaalde doelgroepen (knarrenhof, flexwonen, groepswonen e.d.). 
 
Ook hebben we gepleit voor het stimuleren van de doorstroming, waarbij ouderen in de 
leeftijdcategorie 55-65 jarigen, actief worden benaderd om van een grote EGW naar een kleinere 
woning te verhuizen. Daarnaast pleiten wij ervoor om bewoners die van een grote eengezinswoning 
naar een appartement verhuizen van dezelfde corporatie, dat de bewoner de oude huurprijs mag 
meenemen naar de nieuwe woning als deze natuurlijk lager is. 
 
In verband met de energiearmoede bij veel huishoudens in Kaag en Braassem hebben we gepleit 
voor een verruiming in de tegemoetkoming van energiekosten voor de lage inkomens. In Leiden en 
Leiderdorp is er een bijzondere bijstand energiekosten voor huishoudens met een inkomen tot 150% 
van het sociaal minimum.  
 
 
4.B. Nieuwbouwproject Aan de Braassem 3B: 
 
Afgelopen voorjaar heeft SHMW geadviseerd over dit nieuwbouwproject van 40 
eengezinswoningen. Wij hebben positief hierover geadviseerd met slechts één kanttekening, dat 
Huurders MeerWonen, bezwaar maakt tegen de mogelijkheid om eengezinswoningen aan te 
bieden aan een 1-persoonshuishouden. Wij vinden deze maatregel indruisen tegen de 
noodzakelijk geachte doorstroming in de huidige woningmarkt.  
 
 


