
 

Huurders Belangen Zeewolde, 
 
Zeewolde dinsdag 31 januari 2017, 
 
 
Wiepke van Erp Taalman Kip. 
Directeur/bestuurder Woonpalet. 
 
Hallo Wiepke, 
 
Bij deze wil Huurdersbelang reageren op de nota Thuis in Zeewolde Jaarplan 2017. 
Een duidelijk leesbaar stuk waarbij naar onze mening goed aangegeven wordt wat Woonpalet voor 
2017 wil realiseren. 
Maar we hebben toch nog wel een paar vragen en opmerkingen ter verduidelijking.   
Over deze opmerkingen in het stuk willen we graag duidelijkheid hebben. 
 
Onze missie. Blz. 2. 
Een opmerking over kwetsbare doelgroepen.  Daar worden een aantal groepen genoemd, maar ook 
specifiek ouderen.  Zijn alle ouderen een kwetsbare doelgroep?  Is het niet verstandiger geen 
speciale groepen te benoemen want iedere vergelijking die genoemd wordt gaat meestal mank.  
 
Onze speerpunten voor 2017. Blz. 2. 
Een opmerking over de huursombenadering. Dit stukje snapten we niet maar na de stukken met 
uitleg van Bertho Eding was het ons duidelijker.  Maar volgens ons snapt een niet ingevoerde lezer 
dit niet. Is het dan wel verstandig dit zo op te schrijven? 
 
Meerjaren begroting. Blz. 3 
Woonpalet stuurt nog steeds op het terugdringen van de gemiddelde leningschuld. 
Op zich een goede zaak, maar het terug dringen met circa 2 miljoen gaat dan ten koste van de 
realisering van nieuwbouw. Is het terugdringen naar € 45.000 verplicht of kan dit ook over een 
langere periode afgelost worden? Dit om zodoende meer financiën te realiseren voor nieuwbouw? 
 
Jaarlijkse huurverhoging blz. 6. 
Van 2017 1,20% naar 2021 2 %. Is dit gebaseerd op cijfers van betrouwbaar onderzoek of is dit een 
globale verwachting. En in hoeverre verhoud zich dit met het voorstel van Woonpalet voor de 
huursombenadering met gedifferentieerde huurverhogingen? 
 
Passend toewijzen. Blz.9. 
Op basis van de Belastingdienst toetsen we of de kandidaat inderdaad huurtoeslag gerechtigd is. 
Is dit op dit moment allemaal wettelijk geregeld? En wat is de werkwijze als de gegevens niet op tijd 
door de belastingdienst kunnen worden aangeleverd? 
En dit is ook van belang voor het volgende onderwerp : Betaalbaarheid. 
Daarbij zal dan toch ook de gegevens van de belastingdienst nodig zijn. 
 
 
 
 



Duurzaamheid. Blz 14. 
Wat betreft duurzaamheid en energietransitie willen graag in overleg met Woonpalet hoe we de lijn 
kunnen inzetten dat alle huurwoningen van Woonpalet in 2050 energie neutraal zijn. Bijvoorbeeld 
een routeplan naar 2050. En bij de evaluatie van de prestatie afspraken in 2017. 
Daarbij geldt ook de opmerking van blz. 20 over het onderzoek voor deelnemen in een corporatie 
voor duurzame stroom. 
 
Organisatie. Blz. 23. 
Huurdersbelang is ook voorstander van het omzetten van kantoorgebouwen naar woningbouw als 
deze niet te verhuren zijn. Leestand kost ook geld, en als door het omzetten naar woningbouw 
kosten neutraal gewerkt kan worden heeft dat onze voorkeur.  
Voor de leefbaarheid van een buurt of gebied is dit ook belangrijk. 
 
 
Dit waren voor ons een aantal vragen/ opmerkingen over het jaarplan 2017 van Woonpalet. 
Wij kunnen ons vinden in de opmerking Thuis in Zeewolde, en wij onderschrijven dit ook. 
 
 
 
Huurders belangen Zeewolde, 
 
Jan Zwaan 
Voorzitter/adviseur. 


