Van: dhr. drs. M. (Michel) van Zelst
Kersengaarde 268
2272 NN Voorburg
michelvanzelst@gmail.com
www.kersengaardevoorburg.nl

Raad van Commissarissen van WooonInvest
Charlotte van Pallandtlaan 2
Postbus 163
2270 AD Voorburg

BETREFT: STAKEHOLDERS EN BESTUUR
UW REFERENTIE: GEEN

Voorburg, 2 mei 2018
Geachte Raad,
Sommigen van u kennen mij wellicht nog uit de tijd dat ik vicevoorzitter van huurdersvereniging
Respectus was. Gaarne wil u op de hoogte brengen van de “kwestie streefhuur Kersengaarde”
(Voorburg).
Het bestuur van WoonInvest heeft besloten om voor alle sociale huurwoningen dezelfde streefhuur
hanteren. Dit leidt bij één van haar complexen op de Kersengaarde in Voorburg tot excessen.
Nieuwe huurders betalen een huur die 15% lager is dan zittende (bij alle andere complexen scheelt
dit hooguit 5%).
Het is allemaal niet niks: een door de bewoners ondertekende petitie, van het kastje naar de muur
verwijzen door WI (zie bijlage 4), meerdere gemeenteraadsvragen en de lokale pers die er over
publiceert. De lokale politiek is “not amused” nu WI meermaals een onbegrijpelijk verhaal zonder
de gevraagde motivatie als antwoord stuurt.
De bestuurstechnische keuze om, zonder noodzaak (zie het advies van Respectus), stakeholders
tegen zich in het harnas te jagen vind ik op zijn minst opmerkelijk. Ik herken WI hierin niet terug
als het bedrijf met duidelijke taal en respect voor de klant dat ik leerde kennen onder Marien de
Jong en Johan Over de Vest. Ik weet dat u niet toeziet op beleid maar op bestuur. Ik ben er echter
van overtuigd dat u, net als ik, vindt dat een bedrijf bestuurd moet worden op een manier die bijval
oplevert van de stakeholders.
Hoogachtend,

drs. M. (Michel) van Zelst
Bijlagen:
1. Artikelen ‘Het Krantje’ (9-8-2017) & ‘Voorburgs Dagblad’ (28-8-2017).
2. Raadsvragen van GBLV (29-8-2017 & 27-2-2018).
3. Petitie (10-5-2017)
4. E-mail van M. van Zelst aan Lenny IJzerman (woonconsulent WI) over streefhuurbeleid (8-52017).
5. Advies van Respectus betreffende streefhuur (23-2-2017).
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Bijlage 1A: artikel ‘Het Krantje’ (9-8-2017)

(voor bijlage 1B zie apart vel papier)

PAGINA

2 VAN 8

Bijlage 2: Raadsvragen
(zie aparte vellen papier)
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Bijlage 3: Petitie

BESTE MEDEBEWONER VAN DE KERSENGAARDE
Voorburg, mei 2017
Beste medebewoner,
De huur van de sociale huurwoningen bij ons hier op de Kersengaarde (de zg. twee- en driekamer woningen) is voor de zittende huurder 100% van de zg. maximaal redelijke huur uit het puntenstelsel. Ons complex is het enige complex van WoonInvest (en van elke sociale verhuurder in Nederland) waar dat zo is. De andere woningen van WoonInvest hadden een zg. streefhuur tussen de
80% en 90% van de maximaal redelijke huur.
Dit is voor alle woningen van WoonInvest recentelijk bijgesteld naar 85%, ook voor de Kersengaarde. Maar alleen voor nieuwe huurders. Een kleine rekensom leert dat op de Kersengaarde de zittende huurder v/e tweekamerflat zodoende ongeveer € 800 per jaar meer betaalt dan een nieuwe
huurder. Huurdersvereniging Respectus heeft op 23 februari geadviseerd om voor de Kersengaarde een aangepast beleid te voeren. Zij adviseerde om het in stappen te verlagen en niet met een
schokeffect van 15% in één keer. Zodoende ontstaat er geen buitenproportioneel verschil tussen de
huur die de zittende en komende huurder betaalt. WoonInvest heeft dit advies niet gevolgd.
De Bewonerscommissie (BC) wil dit niet bespreken met WoonInvest.
Als u ook wilt dat het advies van Respectus gevolgd wordt - en dat de huurlasten voor zittende en
komende huurders solidair verdeeld worden - onderteken dan dit document. U kunt het in de bus
doen bij Michel van Zelst op nummer 268.
Met vriendelijke groet,
Michel van Zelst
(voormalig vicevoorzitter van Respectus, voormalig secretaris van de BC)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik wil dat het advies van 23-2-2017 van huurdersvereniging Respectus gevolgd wordt en dat de
streefhuur op de Kersengaarde niet in een schokeffect verlaagd wordt voor nieuwe huurders, maar
in stappen.
Was getekend:
Naam: ____________________________
Adres: ____________________________
Handtekening:

_____________________________
(in de bus doen van Kersengaarde 268)
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Bijlage 4: E-mail van M. van Zelst aan Lenny IJzerman (woonconsulent WI)
over streefhuurbeleid

-------- Forwarded Message -------Subject: Fwd: RE: Re: Reactie op advies streefhuurbeleid
Date:
Mon, 8 May 2017 16:31:22 +0200
From: Michel van Zelst <michelvanzelst@gmail.com>
To:
IJzerman, Lenny (Wooninvest) <LIJ@wooninvest.nl>
Hallo Lenny,
Zoals je kunt zien ben ik ruim een maand bezig om er achter te komen wat de streefhuur op de Kersengaarde is geworden. De bewonerscommissie verwijst naar Respectus, Respectus verwijst naar
WI en Pauline verwijst op haar beurt weer naar jou.
Zou jij mij het streefhuurpercentage kunnen vertellen? En als dit met 15% verlaagd is naar van
100% naar 85% wat de motivatie is geweest om het advies van Respectus in deze niet te volgen? Be leidsveranderingen moeten v/d Overlegwet deugdelijk gemotiveerd worden. Respectus weigert op
de zaak in te gaan zoals je hier onder kunt lezen.
Volgende week is de BC vergadering dus ik wil het wel deze week weten.
Met vriendelijke groet,
Michel van Zelst
Kersengaarde 268
2272 NN Voorburg
Bijlage:
 Advies streefhuurbeleid Respectus

-------- Forwarded Message -------Subject: RE: Re: Reactie op advies streefhuurbeleid
Date:
Tue, 2 May 2017 09:49:34 +0000
From: Pauline Weurding <pw@wooninvest.nl>
To:
Michel van Zelst <michelvanzelst@gmail.com>
CC:
Lenny IJzerman <LIJ@wooninvest.nl>
Beste Michel,
Jouw vragen heb ik doorgezet naar Lenny IJzerman. Zij zal de e-mails over het streefhuurbeleid en onder staande email beantwoorden.
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Met vriendelijke groet,
Pauline Weurding
rayoncoördinator
afdeling Woondiensten
Charlotte van Pallandtlaan 2
Postbus 163
2270 AD Voorburg
T

070 301 11 52

Maatschappelijk betrokken, realistisch en professioneel
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Bijlage 5: Advies van Respectus betreffende streefhuur

Secretariaat:
Bruijnings Ingenhoeslaan 138
2273 KT Voorburg
Telefoon: 070- 320 89 39
www.respectus.nl

WoonInvest
t.a.v. Mevrouw M. Straks
Postbus 163
2270 AD Voorburg
Voorburg: 23 februari 2017
Betreft: advies Streefhuurbeleid DAEB-woningen
Geachte mevrouw Straks,
In reactie op uw verzoek van d.d. 20 januari 2017 reageert het bestuur van
huurdersvereniging Respectus met een advies op het Streefhuurbeleid
DAEB-woningen.
In de adviesaanvraag Streefhuurbeleid DAEB-woningen verzoekt WoonInvest advies in
het bijzonder over drie punten; namelijk:
- hanteren één streefhuurpercentage van 85% voor alle DAEB-woningen
- laten vervallen van de regel 'niet naar beneden harmoniseren'
- per 1 januari 2018 laten vervallen van de huurkorting
Het bestuur van Respectus heeft hiervan kennis genomen. Door het rechttrekken van één
streefhuurpercentage, is het daarom goed om de verhouding betaalbaarheid en kwaliteit
van sociale huurwoningen tegenover elkaar te zetten. Het is in het belang van de huurder
dit te blijven waarborgen zonder hem hierin te benadelen in de nabije toekomst. Het
bestuur van Respectus is dan ook van mening dat WoonInvest de betaalbaarheid van
sociale huurwoningen moet blijven nastreven. Een gevolg van de gelijktrekking van alle
DAEB-woningen naar één streefhuurpercentage van 85%, kan voor een deel van de
huurders duurder uitvallen! Het bestuur van Respectus acht het in het belang van de
huurder dat er voldoende aanbod is van betaalbare sociale woningen voor huurders die
recht hebben op huurtoeslag.
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Het bestuur van Respectus is van mening, dat zij akkoord kan gaan met de eerste twee
punten van het Streefhuurbeleid DAEB-woningen. Het derde punt ziet het bestuur van
Respectus graag terug in een ander voorstel.
Ten slotte vindt het bestuur dat het streefhuurpercentage van het complex op de
Kersengaarde in Voorburg niet in één keer rechtgetrokken moet worden. Dit om een
schokeffect tegen te gaan: het is het enige complex met een streefhuur van 100%.
Geadviseerd wordt om dit met mate te doen, bijvoorbeeld in stappen van 5%, niet in één
stap van 15%. Wanneer de huur – door uitblijven van huurverhoging en door de stijging
van de puntprijs – 95% is geworden zou de streefhuur wederom 5% naar beneden kunnen
worden bijgesteld. Een zeer grove berekening leert dat één “5% stap” dan ongeveer 3 jaar
duurt1.
Met vriendelijke groet,

Huurdersvereniging Respectus,
L. Ibrahim (secretaris)

1 Door de jaren heen steeg de puntprijs v/e 100 punten woning van 2008 t/m 2015 met 2,5%; 1,2%;
1,3%; 2,5%; 1,0% (gem. 1,7%).
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