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Stand van zaken 
huurdersbelangen

1e helft 2019



Onderwerpen

• Huurbeleid 2019-2020
• Werkgroep betaalbaarheid/ duurzaamheid
• Sociaal plan
• Thuis in Limburg
• Prestatieafspraken
• Ledenwerving
• Versterking bestuurskracht
• Projecten 



Huurbeleid 2019-2020

• Huursomstijging over 2019 2,1%
• Huurstijging per 1 juli 1,68% (gemiddeld € 9,25 per maand)
• Huurstijging harmonisatie over 2019 0,43%

• Geen inkomensafhankelijke huurverhoging
• 2.500 woningen 0% (aftopping =maximaal redelijk)
• 3.000 woningen 1,7% (gemiddeld)
• 7.000 2,37% (gemiddeld)



Huurbeleid 2019-2020

• Geen huurverlaging in principe

• Reden tot bezwaar
• Alleen vorm- of aanzeggingsfouten
• Gebreken niet → andere procedure



Betaalbaarheid

• Nieuwe gesprekken over gelijk oversteken
• Geen huurharmonisatie voor senioren en chronisch zieken en gehandicapten

• Nog in gesprek over uitvoering huurakkoord
• Huurverlaging of huurbevriezing bij laag inkomen/ hoge huur

• Prestatieafspraken
• Inzet op compensatie bij woningtoewijzing slecht label



Sociaal Plan

• Renovatie doe je samen

• Vertrekpunt is de impact op de huurder

• Alles valt onder het sociaal plan

• Communicatie staat centraal



Duurzaamheid

• Zes sporen beleid Wonen Zuid
• (gedrag/ kostendekking/ F&G weg er mee/ innovatie/ zonnepanelen/ 

Duurzame materialen.

• Beleid energie prestatievergoeding (EPV)
• Betrokkenheid warmteplannen/ visies gemeenten
• Prestatieafspraken
• Informatie verstrekking aan huurders
• Focus op transitie → warmte netten



Thuis in Limburg 

• Toetreding Wonen Zuid in TIL
• Urgentie
• In positie brengen van woningzoekenden
• Rapportages woonruimte verdeling ontwikkelen
• Spelregelnotitie evalueren



Prestatieafspraken 

• Parkstad Limburg
• Betrokkenheid via ROH Parkstad Limburg

• 7 gemeenten/ 10 corporaties

• Midden Limburg 
• Betrokken via WoonLastenWakers

• 6 gemeenten/ 7 corporatie2

• Aandachtspunten
• Betaalbaarheid/ beschikbaarheid/ Leefbaarheid/ wonen en zorg/ 

duurzaamheid/ huisvesting kwetsbare groepen
• Onderzoek → woonlasten, woonruimteverdeling, begeleiding 

statushouder



Ledenwerving 

• Nieuwe huisstijl (Huurdersraad)
• Professionelere uitstraling
• Een gezicht
• Een geluid

• Afspraken met Wonen Zuid 
• Combinatie aanbieding 

• Serviceabonnement
• Aanloop korting lidmaatschap

• Wordt verzilverd door medewerkers Wonen Zuid

• Programma voor ontwikkeling relatie



Versterking bestuurskracht 

• Zorgen over bezettingen bestuur
• Op zoek naar nieuwe vormen
• Meer betrokkenheid op afstand
• Inzet moderne methoden
• Online vergaderen
• Enquête

• Herijking vrijwilligersbeleid



Projecten Midden Limburg

• Bredeweg 54 woningen
• Sterrenberg 131 woningen
• Complex 307
• Achter de Graeff - Wessem 10 (senioren) woningen
• Schout Roffaert – flatten
• Min Bongaerstraat – Doctor Philipslaan
• Witte dorp



Projecten Zuid Limburg

• Nuinhofwijk 75 woningen (Nuth)
• Bavostraat (Nuth)
• Potgieterstraat 85 eengezinswoningen (Heerlen)
• Complex Tacitusstraat en Marcellusstraat  (Heerlen)
• Verrommeling’ Molenberg (Heerlen)
• Treebeekplein 96 woningen (Brunssum
• Sloop Broekhem – Noord (Valkenburg)



Jaarverslag 2018

1. Vragen algemeen

2. Vaststellen inhoudelijk

3. Vaststellen financieel



Mutaties bestuur
• Mevrouw Mohr en de heer Crolla hebben zich in 2018 terug 

getrokken.
• Bestuur hoopt in 2e helft 2019 twee nieuwe bestuursleden aan te 

kunnen trekken.

• Termijn Lenne Valkenburg verloopt en is beschikbaar voor een 
nieuwe termijn.

• Verder geen mutaties



Energie besparen?
Hoe zuinig  en duurzaam ben jij?  

• Energiecoach Mathy Jacobs (huurders Wonen Zuid)
• Afspraak voor tips en advies thuis 
• Huiskamergesprek samen met buren (+/- 6 p)
• Bewonersbijeenkomst in het complex  (+/- 10- 20 p)
• Facebook (mathy jacobs wonen zuid) voor tips en 

info energiebesparing - duurzaamheid
• Website www.wonen-zuid.nl bespaartips



BEWONERSBIJEENKOMSTEN

HUISBEZOEKEN MAATWERK

PRESENTATIES (RENO – NIEUWBOUW)



HUISBEZOEKEN EN VERSLAGLEGGING

Huisbezoeken energiecoach bijna 70 stuks
- Op verzoek via klantenservice, verhuur, social media
- Tijdens verhuur en bij nazorg gesprekken
- Ca. 350 klanten gesproken telefonisch en fysiek
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Tijdens groepsbijeenkomsten



Folder en energiebespaartips

zie www.wonen-zuid.nl



Energiecoach Mathy Jacobs
Ook op social media

VOLG MIJ



Energiecoach Mathy Jacobs
Gezinswoning met eigen dak?
Al eens nagedacht over zonnepanelen?

Gebruik de regeling van Wonen Zuid
Geen financiering; we delen de opbrengst
(indien dak geschikt)

Meer info? www.wonen-zuid.nl (folder)



Energiecoach Mathy Jacobs
In 2018 ca. 2.400 zonnepanelen op 275 daken 
panelen gelegd, gemiddeld 9 panelen per dak

Voorbeeldberekening opbrengst (op zuiden):



VRAGEN?

www.wonen-zuid.nl



Rondvraag en sluiting


