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Per 1 januari 2014 zijn er verschillende wetten 
en regels aangepast waar u als huurder of wo-
ningzoekenden mee te maken kunt krijgen. 
 
Deze wijzigingen zijn door het uitgegeven van de 

circulaire MG 2013-03, door onze minister Blok, 

bekend  gesteld. Zo zijn de inkomenseisen voor 

huurtoeslag aangepast en is de maximale huurgrens 

voor de huurtoeslag per 1-1-2014 € 699,48. 

De inkomensgrens, waar woningcorporaties reke-

ning mee moeten houden met het toewijzen van een 

sociale huurwoning, bedraagt per 1 januari 2014  

€ 34.678 en de maximum prijs voor een sociale 

huurwoning (liberalisatiegrens) wordt per 

1-1-2014 € 699,48. 

Ook in 2014 zal de inkomensafhankelijke huurver-

hoging toegepast worden, het basishuurverhogings-

percentage is nog niet bepaald, normaliter is dit de 

inflatie (op dit moment gemiddeld 2,6%)  en een 

opslagpercentage, bij de huurverhoging van juli 

2013 was het basishuurverhogingspercentage to-

taal 4%. 

Hieronder staan de mogelijke maximale huurverho-

gingspercentages: 

 tot € 34.085 het basishuurverhogingspercentage 

(formeel nog niet vastgesteld) 

 meer dan € 34.085 maar niet meer dan  

€ 43.602 wat betreft de maximaal toegestane 

huurverhoging het basishuurverhogingspercenta-

ge plus 0,5%; 

 meer dan € 43.602 wat betreft de maxi-

maal toegestane huurverhoging het basis-

huurverhogingspercentage plus 2,5%. 

Het bedrag van € 34.085 is gelijk aan de inko-

mensgrens van 2012 voor de toewijzing van 

betaalbare huurwoningen van corporaties 

(staatssteunregeling). 

Door de motie op 26 november van dhr. Mona-

sch in de Tweede Kamer kan dit mogelijk nog 

gewijzigd worden omdat de inkomensgrens 

van € 34.000 naar € 38.000  (prijspeil 2012) 

opgetrokken is en waarbij voortaan 20% van 

de toewijzingen aan huurders met een inko-

men tussen de € 34.000 en € 38.000, kan 

worden gedaan. 

Deze doelgroep, inkomen tussen € 34.000 en 

€ 38.000, (prijspeil 2012), komt in aanmer-

king voor een sociale huurwoning  met een 

huur tussen onderste aftoppingsgrens   

€ 556,82 en liberalisatiegrens  € 699,48 (in 

2014).  

Mogelijk dat dan de indeling anders zal wor-

den, maar dan moet minister Blok eerst deze 

motie verwerken en aanbieden aan de Eerste 

Kamer die dan wel heel erg snel dit voorstel 

moet goedkeuren. Deze verhoging tot  

€ 38.000 zal voor een periode van 5 jaar gaan 

gelden. 

 

Verder dat minister Blok met Brussel moet 

gaan praten om de grens tot € 43.000 te ver-

hogen. 

Aktiviteiten  in 2014  

We hebben de volgende buurt/verenigings activiteiten op ons lijstje staan: 

 11 januari,  Nieuwjaarsbijeenkomst 

 29 maart, Nationale opschoondag  

 7 april Algemene ledenvergadering 

 April/mei Aanbrengen plantenbakjes 

 September BBQ 

 September Burendag 

U zult hierover apart geïnformeerd worden, bij 
alle activiteiten blijven we afhankelijk van uw 
steun, uw hulp bij een of meerdere activiteiten is nodig! 

Inkomensafhankelijke huurverhoging 

Inkomensgrens omhoog? 
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We zijn afgelopen jaar van bank gewisseld en u kunt uw 

jaarlijkse contributie van € 5,- voor 2014 overmaken op 

rekeningnummer: NL86 ABNA 0456 3039 87  

U doet onze penningmeester een heel groot plezier om uw 

contributie, van € 5,- per kalenderjaar, voor 2014  in de 

maand december via de bank te betalen. 

Indien u toch contant wilt betalen dan is dit mogelijk op : 

Ronald van de Sluis, penningmeester: Klaproosmeen 5  

Herman Kost, secretaris: Klaproosmeen 72  

 

 

Zaterdag 11 januari organiseren we een nieuwjaars-

bijeenkomst voor alle huurders van de Pijlkruidmeen, 

Klaproosmeen, Hondsdrafmeen en Lage Wei. 

U zult hier apart nog over geïnformeerd worden. 

Wij hopen dat u die middag toch even langskomt voor 

een kopje chocolademelk of een glaasje glühwein. 

Het bestuur wenst u Prettige Kerstdagen en 
een goed 2014 met woonplezier en vooral een 

goede gezondheid voor u en uw dierbaren.  

Overleg met Woonadviseur 

Donderdag 5 december heeft het bestuur overleg gehad 

met de interim– en de nieuwe woonadviseur. In dit over-

leg hebben we antwoord gekregen op de door ons gestel-

de vragen omtrent onderhoud ( vervanging Cv-ketels, 

schilderwerk en energiebesparende maatregelen) aan 

onze woningen. Er zijn de afgelopen periode, en binnen 

de afschrijvingsperiode van 18 jaar, al enige Cv-ketels 

vervangen wat voor de huurder positief zichtbaar was in 

de jaarafrekening.  

 

De oudere Cv-ketels in de woningen van Omnia Wonen 

worden in de komende meerjaren begroting mee geno-

men om deze te vervangen. Dit zal vanaf 2015 plaatsvin-

den en op basis van leeftijd van de ketel zullen de oudste 

ketels als eerste vervangen gaan worden. 

De Cv-ketels die in de jaren 1995-1997 zijn geplaatst 

zullen mogelijk al in 2014 vervangen gaan worden (dit 

er14).  

 

In de begroting is het buitenschilderwerk voor de wonin-

gen van Omnia Wonen gepland in  2015. 

Ter voorbereiding wordt er momenteel een visuele inspec-

Op de hoogte blijven? 

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwtjes “like” de Huurders-

vereniging De Weidse Belangen op facebook. 

U kunt ons ook volgen op Twitter of bekijk onze webpagina 

www.deweidsebelangen.nl  

tie gehouden om de onderhoud technische staat van de wo-

ningen in kaart te brengen. Tevens wordt er gekeken naar de 

eventuele mogelijkheden om de woning energetisch te verbe-

teren. 

 

U heeft in het kontakt kunnen lezen dat de provincie Gelder-

land extra geld beschikbaar heeft gesteld om een extra label-

sprong, bij een reeds gepland energetisch project, te maken 

welke niet in de huurverhoging verwerkt mag worden.  

 

Mochten onze woningen in aanmerking 

komen voor energetische maatregelen 

dan zult u in 2014 geïnformeerd wor-

den, omdat voortijdig ook een  

100 % asbestinventarisatie gehouden 

moet zijn. 

 

 

 


