
Onderzoek opgaven en middelen woningcorporaties

“Sociale huisvesting 
in onze regio onder druk ” 

140 oude PC’s vervangen

Incasso in corona-tijd

“Hoe kleiner de betalingsachterstand, hoe groter de kans op een oplossing”

Inboedelverzekering 

Bent u goed verzekerd?
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De verhuurdersheffing, die tijdens de 
financiële crisis werd ingevoerd, is 
woningcorporaties een doorn in het oog. 
Door deze heffing en andere belastingen 
houden de corporaties structureel te weinig 
geld over om al hun taken goed te kunnen 
blijven uitvoeren. De Tweede Kamer heeft de 
regering gevraagd dit uit te zoeken. Drie 
ministeries en branchevereniging Aedes 
deden hier samen onderzoek naar. Conclusie 
uit hun rapport ‘Opgaven en Middelen 
woningcorporaties’: de komende vijftien jaar 
komen de corporaties landelijk 31 miljard 
euro te kort voor het uitvoeren van hun 
taken. Vijf vragen hierover aan directeur-
bestuurder Emile Klep van Woonplus.

Gelden de financiële knelpunten ook voor 
Schiedam?
“Ja, helaas wel. In de regio komt Den Haag-

Rotterdam naar verwachting als eerste in de 

problemen. Al vanaf 2024 zal elk jaar dat 

probleem groter worden. Daarmee komen de 

verantwoordelijkheden die we als corporaties 

hebben in de knel. We moeten zorgen voor 

voldoende sociale huurwoningen van een 

goede kwaliteit, die betaalbaar en duurzaam 

zijn. Verder hebben we een belangrijke rol in 

de leefbaarheid in de wijken. De maatschappij 

vraagt terecht veel van corporaties, maar door 

de verhuurdersheffing en andere landelijke 

belastingen is dat meer dan waar we geld voor 

hebben. Bovendien stijgen de bouwkosten en 

onderhoudskosten elk jaar meer dan de 

huurverhoging. Over dit laatste is afgesproken 

dat die niet hoger mag zijn dan de inflatie.” 

Wat zijn de gevolgen voor het woningaanbod? 
“Ik denk niet dat de corporaties direct failliet 

gaan, maar wel dat de sociale huisvesting 

onder druk staat als inkomsten en uitgaven uit 

balans blijven. Het onderzoek laat zien dat 

corporaties onvoldoende geld hebben om alles 

te doen wat ze moeten doen. Een corporatie 

gaat elk jaar van hetgeen mogelijk is in de 

begroting en afspraken met de gemeente uit 

van wat kan, want een corporatie heeft de 

verantwoordelijkheid om keuzes te maken die 

leiden tot een gezond financieel huishoud-

boekje. Het gevolg is dat corporaties minder 

woningen zullen bouwen, renoveren en 

verduurzamen dan eigenlijk nodig is. In 

Schiedam hebben we vooral grote opgaven op 

het gebied van het vernieuwen, verbeteren en 

verduurzamen van de woningen. Er is 

bijvoorbeeld groeiende behoefte aan 

seniorenwoningen. Daar zal Woonplus op 

langere termijn wel de financiële ruimte voor 

moeten hebben.”

Blijft Woonplus inzetten op duurzaamheid? 
“Duurzaamheid maakt een groot deel uit van 

de maatschappelijke opdracht die corporaties 

wordt opgelegd. Het klimaatakkoord gaat 

ervan uit dat alle woningen in 2050 aardgasvrij 

zijn en dat ze dan vrijwel geen CO2 meer 

uitstoten. Het investeren in duurzame 

woningen leidt tot een lagere  energierekening 

voor de huurders. Het probleem is dat de 

huurverhoging achterblijft bij de hoogte van de 

hiervoor te maken kosten. De corporaties zien 

dus slechts een klein deel van hun forse 

investeringen terug. Ga je voor de warmte-

vraag uit van ‘all-electric oplossingen’, dan weet 

De afgelopen maanden heeft Woonplus  
140 computers vervangen door laptops.  
“We wilden onze oude pc’s niet 
‘zomaar aan de straat zetten’, maar er een 
goede nieuwe bestemming aan geven. 
Daarvoor kwamen we uit bij 
Stichting EcoWare”.

Woonplus levert bijdrage aan 
maatschappelijk doel
Stichting EcoWare is een erkend leerbedrijf 

voor diverse opleidingen, dat stage- en 

ervaringsplaatsen biedt op het gebied van  

ICT en fietstechniek. De studenten halen de 

verouderde apparatuur op en schonen die 

op voor een tweede leven. De computers 

worden daarna ingezet voor 

maatschappelijke doelen. 

Het is een actueel onderwerp: Wat als het tegen zit en u uw woonlasten moeilijk kunt 
opbrengen? In dat geval probeert Woonplus de huurachterstanden en de bijkomende kosten 
tot het minimum te beperken. 

“Ons doel is de huurder te helpen en ervoor te 

zorgen dat de betalingsachterstand zo laag 

mogelijk blijft”, zegt Maria de Los Angeles 

Venegas Carbonell, senior medewerker 

Incasso. “Hoe kleiner de betalingsachterstand, 

hoe groter de kans dat we die kunnen 

oplossen met een betalingsregeling. Daarom 

proberen we er zo vroeg mogelijk bij te zijn. 

We sturen dus niet alleen betalings-

herinneringen, maar zoeken vooral contact 

middels belacties en huisbezoeken. We 

bespreken graag de huurachterstand om daar 

samen een oplossing voor te vinden.”

Zelf begeleiden
“Wij begeleiden zelf de procedure; van het 

treffen van een betalingsregeling tot en met 

een eventueel gerechtelijk traject. We 

schakelen alleen een deurwaarder in op de 

momenten dat dit voor de wet verplicht is. Dit 

voorkomt dat er veel kosten bijkomen, de 

schuld nog groter wordt en er een uitzichtloze 

situatie ontstaat. Het voordeel is ook dat we 

tijdens de procedure rechtstreeks in contact 

kunnen blijven met onze huurder. De werkwijze 

die Woonplus hanteert is uniek in de 

corporatie-wereld. 

Hebben we al veel pogingen gedaan en komt 

de huurder de afspraken niet na? Dan is een 

gerechtelijke procedure soms onvermijdelijk.”

Corona en Incasso
“Het is niet altijd makkelijk om persoonlijk  

in contact te komen. ‘Betalingsachterstand’  

is een moeilijk onderwerp. De corona-

maatregelen maakten het nog wat lastiger. 

Huurders thuis bezoeken of op kantoor 

ontvangen kon niet meer. Daarvoor in de 

plaats deden we een kaartje in de brievenbus 

met het verzoek ons te bellen. Uiteindelijk 

waardeert men het vaak wel dat we contact 

zoeken.  Huurders die door corona in 

financiële nood kwamen hebben we de tijd 

gegeven om zaken te regelen. In veel 

gevallen gaven we uitstel van betaling en een 

coulante regeling. Verder hebben we het 

proces voor het procederen en het 

ontruimen van een woning aangepast. Alleen 

in zeer uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld 

bij woonfraude, gaan we over tot ontruiming.”

Contact met Incasso
“Is of wordt het betalen van de huur een 

probleem? Neem dan zo snel mogelijk contact 

met ons op. Wij denken graag mee over een 

passende oplossing en kunnen doorverwijzen 

als er hulp van andere instanties nodig is. Bel 

naar onze Klantenservice via (010) 20 45 100 

en een medewerker van Incasso belt u zo snel 

mogelijk terug. Een mail sturen kan ook via 

incasso@woonplus.nl.”

De spullen in uw woning maken van uw huis 
uw thuis. Helaas kunnen brand, storm, diefstal 
en water veel schade aanrichten aan uw 
spullen. De financiële schade kunt u beperken 
door uw inboedel goed te verzekeren.

Het verzekeren van de inboedel is voor eigen 

verantwoordelijkheid van de huurder. Een 

opstalverzekering hoeft u als huurder niet af te 

sluiten, die is voor de verantwoordelijkheid van 

Woonplus. Alle vaste onderdelen van de 

woning vallen onder ‘de opstal’.

Inboedel
De inboedel bestaat uit alle ‘roerende zaken’ 

die van u zijn en in uw woning staan. Simpel 

gezegd: ‘alles wat niet vast zit aan uw huis’, 

zoals uw tafel, kast, bankstel en televisie. 

Hieronder vallen bijvoorbeeld ook bromfietsen, 

fietsen, aanhangwagens, huisdieren en 

tuinaanleg, vaak met een bepaald maximum. 

Motorvoertuigen en waardepapieren, zoals 

geld, vallen niet onder de inboedel.

Huurovereenkomst
Tijdens het afsluiten van de huurovereenkomst 

adviseert Woonplus de huurder om zelf direct 

een inboedelverzekering af te sluiten. Mocht u 

nog niet in het bezit zijn van een inboedel-

verzekering, dan raden wij u aan contact op  

te nemen met één van de verzekeraars in 

Nederland. U kunt bij hen terecht met al uw 

vragen en voor het afsluiten van een inboedel-

verzekering. Zorgt u er daarbij voor dat u niet 

bent ‘onderverzekerd’, want dan wordt slechts 

een deel van de schade terugbetaald.

je zeker dat je investering zeer onrendabel is. 

Dat zijn erg dure oplossingen, want daarvoor 

moeten woningen volledig geïsoleerd worden. 

Dat is ook de reden dat wij zo blij zijn dat in 

Schiedam een warmtenet een zeer goed 

alternatief is. Daarmee is het beter mogelijk om 

woningen op een betaalbare manier aardgasvrij 

te maken en onze huurders een acceptabel 

aanbod te doen.” 

En de leefbaarheid?
“De leefbaarheid is een goed voorbeeld van een 

maatschappelijke opgave die onder druk staat. 

Die opgave is in de grote steden enorm. De 

problemen stapelen zich in bepaalde wijken op: 

achterstand in onderwijs, werk, inkomen en 

zorg. Wil je buurten en wijken waarin het prettig 

wonen is, dan moet je meer doen dan alleen 

huurders van woningen voorzien. Een prettige 

woonomgeving is de basis voor ontwikkeling. 

Woonplus heeft een afdeling Sociaal Beheer die 

sociale problemen en onveilige situaties oppakt. 

We hebben het aantal mobiele huismeesters 

uitgebreid. Maar daarmee ben je er niet. Om 

Schiedam structureel te versterken is er meer 

balans in de stad nodig: wijken met een mix van 

woningen en bewoners. Dat betekent dat we 

moeten investeren in nieuwe locaties. Kortom, 

ook voor het werken aan leefbaarheid moeten 

corporaties veel financiële ruimte hebben.” 

Is er een oplossing?
“Het goede nieuws van het rapport is dat 

de Rijksoverheid nu erkent dat corporaties die 

financiële ruimte nodig hebben. Volgens mij is 

het duidelijk dat in de verhuurdersheffing het 

belangrijkste aanknopingspunt voor een 

oplossing zit. Ik ben heel benieuwd hoe het 

komend kabinet dat een plek geeft in 

het regeerakkoord.” 

Het gasfornuis is door middel van een 
gasslang aangesloten op de gaskraan. 
Voor uw eigen veiligheid en die van uw 
omgeving is het belangrijk dat u de 
gasslang jaarlijks controleert op scheurtjes 
en lekken. Het controleren en vervangen 
van de gasslang valt onder de 
werkzaamheden die u als huurder 
zelf moet doen.

Is uw gasfornuis aangesloten met een 

standaard gasslang (zwarte, rubberen slang), 

dan adviseren wij u de slang elk jaar te 

controleren en elke vijf jaar te vervangen. 

De leeftijd van de slang kunt u bepalen aan 

de hand van de fabricagedatum op de slang.

Gele slang
Is het gasfornuis aangesloten met een RVS 

gasslang (gele slang), dan hoeft u deze niet 

regelmatig te vervangen. Wel is het belangrijk 

om ook deze gasslang jaarlijks te controleren. 

Gebruikt u een fornuis met een gasoven, let er 

dan op dat de slang niet heet mag worden 

door het gebruik van de oven.

Gasslang vervangen
Voor alle gasslangen geldt dat ze voorzien 

moeten zijn van het GASSTEC keurmerk. Het 

vervangen van een gasslang is geen ingewikkelde 

klus. U vindt hiervoor een handleiding op onze 

website. Vul daarvoor ‘gasslang’ in bij ‘Ik heb een 

vraag’. Schakel bij twijfel altijd een vakman in.

Kookt u op gas?

Controleer regelmatig de gasslang

Emile Klep: “Het onderzoek laat zien dat corporaties onvoldoende 

geld hebben om alles te doen wat ze moeten doen.”

Redactie
afdeling Communicatie
E-mail: wps@woonplus.nl

Het volgende Woonplus Nieuws  
verschijnt woensdag 30 september.

Valeriusstraat 3
Postbus 25
3100 AA Schiedam
(010) 20 45 100 (op werkdagen  
tussen 08.00 en 11.00 uur)
www.woonplus.nl

Colofon 
Woonplus verschijnt elke laatste woensdag 
van de maand in Het Nieuwe Stadsblad. Aan 
de inhoud kunnen geen rechten worden 
ontleend.
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