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Aanpassing Woning Waarderings Systeem 
(WWS) 
Het aantal WWS-punten bepaalt de maximumhuur 
die de verhuurder voor  mag vragen. 
Wat zijn de belangrijkste veranderingen? 

 De WOZ-waarde van een woning gaat gemid-
deld voor 25 procent de maximale huurprijs 
bepalen. 

 De WOZ-waarde vervangt de WWS-
onderdelen woonvorm en woonomgeving en 
de aftrekpunten bij hinderlijke situaties. Ook 
de schaarstepunten worden afgeschaft. 

 De maximale toegestane huurprijs wordt een-
malig met 3,8 procent verlaagd. 

Door de grotere rol van de WOZ-waarde in het 
puntensysteem zal de maximale huur van veel wo-
ningen veranderen. Dit heeft geen gevolgen voor 
de huurprijs van de zittende bewoner. Tenzij de 
maximaal toegestane huur van een woning lager 
wordt dan de huurprijs die de bewoner nu betaalt. 
In dat geval kan een huurder huurverlaging voor-
stellen. 
Voorbeeld woning Klaproosmeen: 

WOZwaarde  (2014)                    € 194.000 
Oppervlakte woning                       90,94 

Huidig aantal wwspunten  186 max huur €955,57 
af vervallen punten                 50 
bij Waarde wozpunten                  24,6 
bij Oppervlakte wozpunten                        17,8 

Nieuwe  wwspunten          178 max huur €878,15 
De nieuwe max toegestane huur is niet lager dan 

de huur € 602,- die momenteel betaald wordt en 
huurverlaging is in dit geval niet van toepassing. 

Aktiviteiten  in 2015  

10 januari, Nieuwjaarsbij-
eenkomst gehouden 
4 april, paaseieren gezocht 

7 april, Algemene ledenver-
gadering gehouden 

Mei,  plantenbakjes aange-
bracht 

10 juni, straatspeeldag ge-
houden 

5 September, BBQ 

20 September, Burendag 

Ledeninformatie 
Steun uw huurdersorganisa-
tie, wordt lid en u krijgt 
korting bij de BBQ. 

Contributie van €5,- per 
kalenderjaar, u kunt dit 
overmaken op rekening-
nummer:  
NL86 ABNA 0456 3039 87. 

Vermeld uw adres en jaar 
2015. 

Indien u contant wilt beta-
len dan is dit mogelijk bij : 
Ronald van der Sluis,  
penningmeester:  
Klaproosmeen 5  

Herman Kost, secretaris: 
Klaproosmeen 72  

Beste leden van de Huurdersvereniging, 

Op zaterdag 5 september houden we onze jaarlijkse barbecue en hopen we op uw 

aanwezigheid. 

Op de bbq kunt u gezellig met elkaar in gesprek gaan, uw vaardigheden meten met 

een spelletje of rustig in de stoel de zaak bekijken onder het genot van een drankje. 

Betalende leden  doen een bijdrage in de kosten van € 5,- per gezin en overige leden 

een bijdrage van € 10,- per gezin. 

U bent betalend lid indien uw jaarlijkse bijdrage betaald is aan de vereniging. 

Opgave van deelname en betaling per mail voor 15 augustus. 

Op 1 juli is de nieuwe huisvestingsverordening 
2015 van de gemeente Harderwijk ingegaan, in 
deze verordening is ook een overgangsregeling 
opgenomen. De oude woonduur , periode waar-
in u volgens het GBA op uw huidige adres inge-
schreven staat, is vervangen door een inschrij-
vingsdatum. Indien u deze woonduur wilt blij-
ven houden, en deze in de toekomst te kunnen 
gebruiken bij het zoeken naar een andere wo-
ning, dient u deze om te laten zetten naar in-

schrijftijd. Dit kan door u voor 1 juli 2016 in 

te laten schrijven als woningzoekende bij één 
van de woningcorporaties in Harderwijk. 
Op dit moment is dit nog gratis, vermoedelijk 
zal voor de jaarlijkse verlenging een bijdrage 
gevraagd gaan worden. 

Huurverhoging 2015 
Op 1 juli is de huur van uw woning,  afhankelijk 
van een aantal zaken zoals uw huishoudinko-
men en of u al op de streefhuur zit, verhoogd. 
Het kan dus zijn dat u alleen de inflatie als huur-
verhoging heeft gekregen. 
De vrije sectorwoningen kunnen een verhoging 
gekregen hebben tot aan de markthuur. 
De streefhuur of de markthuur kunt u opvragen 
bij Omnia Wonen, van het voorbeeld hiernaast 

is de streefhuur € 602,- en markthuur € 725,41. 
Volgend jaar zal de inkomensafhankelijke huur-
verhoging waarschijnlijk vervangen worden 
door een huursombenadering, hoe dit ten uit-
voer komt is nog onduidelijk, hiervoor zal de 
SHOW een advies geven aan Omnia Wonen. 
Kijk voor info van SHOW op hun website 
www.showhuurdersbelangen.nl 

http://www.showhuurdersbelangen.nl

