
 Haagse bluf  
 
Het kabinet is eigenlijk gevallen 
en minister Dekker is afgetreden 
in de nasleep van de Schiphol-
brand. Toch zetten de regerings- 
partijen alles op alles om het 
nieuwe huurbeleid in te voeren. 
 
Bij het ter perse gaan van deze 
nieuwsbrief moet het slotdebat over 
de voorstellen van minister Dekker 
in de Tweede Kamer nog plaats-
vinden. Het lijkt er op dat de plannen 
het met de kleinst mogelijke meer-
derheid gaan halen. Een typisch 
voorbeeld van powerplay, of 
misschien wel Haagse bluf. En dat is 
geen goede zaak, want het beleid 
zet de hele regelgeving rond 
huurprijzen op z’n kop.  

De invoering van de WOZ-waarde 
als onderdeel van de puntentelling 
zal de huurprijzen opdrijven. En de 
onzekerheid over de betaalbaarheid 
van het huren neem toe. De af-
spraken, die HOOD en Ons Doel dit 
voorjaar hebben gemaakt, moeten 
voor huidige én toekomstige 
huurders de grootste dreiging 
wegnemen.  

Maar dan is er altijd nog de 
zogenaamde betaalbaarheids-
heffing. Dat is de belasting die 
verhuurders per woning aan het Rijk 
moeten betalen. Ook deze is ge-
baseerd op de WOZ-waarde, die op 
haar beurt weer samenhangt met de 
prijs van koopwoningen. In de 
Randstad en zeker in steden als 
Leiden is deze waarde heel erg 

hoog. Dat betekent dat Ons Doel 
dus een hoge betaalbaarheids-
heffing moet afdragen. En dat heeft 
weer gevolgen voor de financiële 
positie van de corporatie, waardoor 
de druk om de huren te verhogen 
zal toenemen.  
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In het volgende HOOD-nieuws 
hopen we u beter over de toekomst 
van het huurbeleid te kunnen 
informeren. 

 
 
 
 

HOOD behartigt 
huurdersbelangen samen met 

u  
 

Heeft u suggesties, ideeën? Zit u 
met vragen of problemen waar u 

samen met Ons Doel niet uitkomt? 
Bel ons dan. 

 
Wanneer U voor een persoonlijk 
gesprek een bezoek wilt brengen 
aan ons kantoor, verzoeken wij u  
telefonisch contact met ons op te 
nemen, waarna wij een afspraak 

met u maken. 
 

tel : 071- 5122206, 
 

U kunt bij geen gehoor altijd ons 
antwoordapparaat inspreken, dat 

regelmatig wordt afgeluisterd. 
Vergeet niet uw telefoonnummer te 
vermelden, dan bellen wij u terug.  

Of stuur een e-mail naar: 
info@hood-leiden.nl  

 



 Bereken uw 
inschrijf- 
waarde 

 
Een uitleg van de belangrijkste 
elementen van de nieuwe 
woonruimteverdeling 

 

Vanaf 1 juli is het nieuwe 
systeem voor woonruimte-
verdeling ‘Woonzicht.nl’ na wat 
aanloopproblemen van start 
gegaan. In het nieuwe systeem 
gelden geen passendheidseisen 
meer.  Inkomen en huishoud-
grootte bepalen niet langer of u 
in aanmerking komt voor een 
woning als het gaat om een van 
de bij Woonzicht.nl aangesloten 
corporaties. Soms kunnen de 
corporaties voor dure huur-
woningen wel inkomenseisen 
stellen. Daarnaast hebben 
urgenten voorrang op gewone 
woningzoekenden.  

Wat bepaalt nu dan de volgorde 
van toewijzing? Dat is de inschrijf-
waarde, oftewel de som van de tijd 
dat u ingeschreven staat en de 
woonwaarde. In dit artikel lichten 
we de begrippen toe. 

 

Woonwaarde 

Woonwaarde is het belangrijkste 
element van het nieuwe systeem 
voor woonruimteverdeling. In het 
oude systeem verloor een woning-
zoekende bij het aanvaarden van 
een woning alle woonduur en 
inschrijftijd  die hij had opgebouwd. 
Bij woonzicht.nl krijgt een woning-
zoekende die een woning huurt via 
het systeem direct de woonwaarde  

 

 

 

 

 

 

Wevershof 34, 250 maanden en 28 
dagen 

van de woning die hij huurt. Deze 
woonwaarde, uitgedrukt in 
maanden, verschaft hem/haar de 
mogelijkheid sneller te verhuizen 
naar een volgende woning.  

Pas rond de definitieve invoering 
van het nieuwe systeem is bekend 
geworden hoe de woonwaarde 
berekend moet worden. Omdat er 
te weinig gegevens beschikbaar zijn 
om van alle woningen de 
woonwaarde te berekenen middels 
ingeleverde woonduur wordt 
voorlopig (maximaal 3 jaar) de 
WOZ waarde gehanteerd bij de 
berekening. Wanneer u de WOZ 
waarde van uw woning door 1325 
deelt krijgt u de woonwaarde in 
maanden en dagen. Eén maand 
woonwaarde is 30 dagen.  

 

Voorbeeld berekening 
Woonwaarde 

•  Stel: de WOZ waarde van uw 
woning is € 150.000,- 

•  De deelfactor voor woonwaarde 
is 1325 

•  150.000 / 1325 = 113 maanden 
en 6 dagen woonwaarde  

 

Overgangsregeling 

Woningzoekenden die zich vóór 1 

juli van dit jaar hebben 
ingeschreven bij Woonzicht.nl 
maken gebruik  van de 
overgangsregeling. Als ze 
woonachtig zijn in een woning van 
een van de deelnemende 
corporaties wordt hun woonduur 
omgezet in extra inschrijfwaarde.  

 
 

Berekening omgezette woonduur 
bij overgangsregeling  

•  Bij een woonduur korter dan 7 
jaar wordt deze geheel omgezet 
in extra inschrijfwaarde 

•  Bij een woonduur langer dan 7 
jaar worden de eerste 7 jaar 
volledig omgezet; de resterende 
woonduur wordt door 4 gedeeld 
en bij de omgezette 7 jaar 
woonduur opgeteld 

 

Starters die zich vóór 1 juli hebben 
ingeschreven bij Woonzicht.nl 
maken ook gebruik van de 
overgangsregeling. Starters zijn  
woningzoekenden die niet  

 

 

 

 

 

 

Antillenstraat 134, 94 maanden en 
12 dagen 

woonachtig zijn in een woning van 
een van de deelnemende 
corporaties. Een eventuele oude 
inschrijving vervalt, maar zij 
ontvangen nieuwe inschrijfwaarde  
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kan maximaal 12 jaar (144 
maanden) inschrijfwaarde krijgen in 
de overgangsregeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meerburgerkade 3, 78 maanden en 
7 dagen 

op basis van hun leeftijd. Starters 
tot 25 jaar ontvangen (vanaf hun 
18e jaar) maximaal 7 jaar 
inschrijfwaarde. Ook starters ouder 
dan 25 jaar krijgen deze 7 jaar 
inschrijfwaarde. Daarnaast worden 
bij hen de jaren boven de 25 door 4 
gedeeld en opgeteld bij de 
inschrijfwaarde van 7 jaar. Er is 
echter een maximum: een starter  

 

Voorbeeld berekening inschrijf-
waarde starters bij de over-
gangsregeling  

•  Een starter van 23 jaar en 4 
maanden ontvangt 64 maanden 
inschrijfwaarde (23-18= 5 jaar 
plus 4 maanden) 

•  Een starter van 27 jaar ontvangt 
7 jaar plus 24/4 = 6 maanden is 
90 maanden inschrijfwaarde 

•  Een starter van 47 jaar ontvangt 
7 jaar plus 22 jaar (264 maan-
den) / 4 = 84 + 66 = 150 
maanden. Het maximum is 
echter 144 maanden inschrijf-
waarde. Dat is wat deze starter 
ontvangt  

 

Overgangsregeling 60+ 

Voor zestigplussers die huurder zijn 
bij een van de deelnemende 
corporaties en die zich hebben  
ingeschreven vóór 1 juli geldt een 
aparte overgangsregeling. Indien de 
oude woonduur langer is dan de 
woonwaarde en de omgezette 
woonduur, wordt bij hen de oude 
woonduur gehanteerd als nieuwe 
inschrijfwaarde. 

 

Voorbeeld 60+ overgangs-
regeling  

•  Stel: de woonduur bedraagt 30 
jaar = 360 maanden 

•  Omgezette woonduur 7 jaar (84 
maanden) + 23 jaar (gedeeld 
door 4: 69 maanden) = 153 
maanden  

•  Stel Woonwaarde: 100 (WOZ    
€ 132.500,-)  

•  Totaal 153 + 100 = 253 
maanden inschrijfwaarde 

•  Voor 60+ geldt echter de oude 
woonduur: 360 maanden 
inschrijfwaarde 

 

Inschrijfwaarde en samenwonen 

U wilt gaan samen wonen met een 
partner die nu nog elders woont, 
dan gelden onderstaande regels 
voor de berekening van uw 
gezamenlijke inschrijfwaarde. Ter 
verduidelijking nog het volgende: 
een doorstomer is een huurder die 
woonachtig is bij een van de aan 

Woonzicht.nl. deelnemende 
corporaties en woonwaarde bezit; 
starters zijn alle andere in-
geschreven woningzoekenden. 

• Doorstromer plus doorstromer: de 
gezamenlijke inschrijfwaarde is som 
van de inschrijfwaardes van beiden. 

• Doorstromer plus starter: de 
gezamenlijke inschrijfwaarde is de 
inschrijfwaarde van de doorstromer 

• Starter plus starter: de 
gezamenlijke inschrijfwaarde is de 
inschrijfwaarde van de oudste 
starter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorenzkade 65, 130 maanden en 
24 dagen 

 

 

 

Colofon 
HOOD nieuws is een uitgave van 
Huurdersorganisatie Ons Doel en 
wordt gedrukt in een oplage van 
760 exemplaren. 
Redactie:    Mw. Jannie Cambier 
                   Dhr. Bram Kleijwegt 
                   Dhr. Henri Zegers  

 3



Ed Meijer 
zorgt voor 
schone en 
leefbare buurt 
Bewonerscommissies zijn de 
ogen en oren van de buurt. Dat 
geldt voor Ons Doel en zeker ook 
voor HOOD. Dat het werk van 
bewonerscommissies zich niet 
beperkt tot woningklachten of het 
huurbeleid bleek afgelopen voor-
jaar maar weer eens. Ed Meijer, 
voorzitter van Bewoners-
commissie Temminckstraat, werd 
gehuldigd door Stichting 
Nederland Schoon als Zwerf 
Afval Pakker (ZAP). Uit handen 
van de toenmalige wethouder 
Wijkbeheer, Rogier van der 
Sande, ontving hij samen met 
een aantal andere Leidenaren het 
ZAP-speldje en een oorkonde 
voor zijn inspanningen. 

Ed Meijer let altijd op of er iets te 
verbeteren valt aan de buurt, met 
name voor ouderen. Ligt er een 
stoeptegel los? Is er wel genoeg 
verlichting in de straat? Daarnaast 
kijkt hij met kritisch oog naar de 

vuilnisbakken. Als de deksels kapot 
zijn of als de bak veel te vol zit, trekt 
Meijer onmiddellijk aan de bel bij de 
milieuafdeling van de gemeente. Dit 
voorkomt dat er veel afval door de 
buurt gaat zwerven. 

Meijer is al negen jaar voorzitter 
van Bewonerscommissie 
Temminckstraat (345 woningen in 
de Professorenwijk). Hij behartigt 
de belangen van de bewoners, veel 
ouderen. Zo noteert hij waar wat 
aan gedaan kan worden in de wijk 
om de omgeving leefbaar te houden 
voor ouderen. Verder is hij 
aanspreekpunt voor de bewoners 
van woningen van Ons Doel in de 
wijk en fungeert hij als schakel 
tussen hen en de corporatie. 

Hij bundelt zijn bevindingen op 
straat en voegt die toe aan een 
dossier genaamd het 
Obstakelproject, dat Leidse 
Senioren Zelfstandig opstuurt naar 
de gemeente. Hierin staat 
bijvoorbeeld dat er ergens gesnoeid 
moet worden omdat het trottoir erg 
smal geworden is voor bijvoorbeeld 
rolstoelgebruikers. Of dat er midden 
op de stoep een tegel verzakt is, 

waardoor iemand zou kunnen 
struikelen.  

“Ik onderhoud nauwe banden met 
Leidse Senioren Zelfstandig. Iedere 
maandag wordt daar een 
inloopochtend voor ouderen 
gehouden. Daar ben ik regelmatig 
te vinden om te horen wat er leeft 
onder de ouderen uit de wijk. 
Verder voer ik regelmatig overleg 
met Lenie Koolhaas van Leidse 
Senioren Zelfstandig. De 
samenwerking met de gemeente en 
de districtsraad verloopt ook goed. 
De districtsraad zorgt ervoor dat er 
bijvoorbeeld - op verzoek - extra 
bomen of een bankje in de buurt 
geplaatst worden. Soms duurt het 
jaren eer ik iets voor elkaar krijg, 
maar ik zal de moed niet opgeven. 
Zo heeft er een scheve lantaarnpaal 
bij het Professorenpad gestaan. Na 
dertien jaar is hij eindelijk recht 
gezet. Dat voelt dan toch als een 
overwinning.”  

Dit artikel verscheen eerder in           
De Wijkkrant, Professoren- en 
Burgemeesterswijk

 

 London 
calling 

In het jaar 2005 namen Ton 
Dupuis en Gerrit Mets afscheid 
van het bestuur van HOOD. Als 
dank voor hun inzet in al die 
jaren bood Ons Doel deze oud-
bestuursleden én aan de huidige 
bestuursleden een excursie aan 
naar Londen.  

In het grijze verleden was sociale 
woningbouw in Engeland vooral 
een taak voor de gemeentes. Sinds 
de jaren tachtig van de afgelopen 
eeuw heeft er een belangrijke  

 

omslag plaatsgevonden in de rol die 
de woningbouwcorporaties spelen. 
Gemeentelijk woningbezit werd 
namelijk overgeheveld naar 
corporaties. Sindsdien hebben 
huurders veel invloed. Zo kunnen 
bewoners bijvoorbeeld bepalen 
welke corporatie het bezit over-
neemt. Hierbij kunnen de bewoners 
dan eisen stellen t.a.v. belangrijke 
zaken als het zelf kunnen kopen 
van een woning, maar ook aan-
dacht vragen voor sociale vraag-
stukken zoals de veiligheid in de 
buurt. Voor de corporaties is zelfs 
een taak weggelegd om zaken als  

 

onderwijs, sociale samenhang in de 
buurt, schuldsanering en dergelijke 
te waarborgen! En het is mogelijk 
dat de huurders zèlf het beheer van 
de complexen voeren en de 
corporatie dus “op afstand” toekijkt. 
Op 22 en 23 juni vond het bezoek 
aan Londen plaats. De rondleiding 
omvatte projecten in de wijken 
Edmonton Green, Kings Cross en 
Northumberland Park. Een 
uitgebreid verslag hiervan kunt u 
binnenkort aantreffen op de website 
van HOOD (www.hood-leiden.nl). 
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