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De economische crisis woedde ook in 2014 nog volop 
in Nederland. De gevolgen van deze crisis waren dui-
delijk op de woningmarkt zichtbaar. Woningen die lang 
te koop staan, hypotheken die “onder water staan”, 
gedwongen verkopen van huizen. Het kabinet nam 
allerlei maatregelen om de verkoop van woningen te be-
vorderen, die maar een betrekkelijk succes opleverden 
in 2014 omdat de onzekerheid over de toekomst veel 
potentiële kopers weerhield een huis te kopen en de 
eisen voor het aangaan van een hypotheek aanzienlijk 
verscherpt waren. 
Voor de huurmarkt werden de maatregelen van de over-
heid ook steeds meer zichtbaar. De vraag naar huur-
woningen nam toe. Voor de groep huurders met een 
inkomen boven de 34.000 euro waren er nog steeds te 
weinig woningen beschikbaar, met als gevolg dat zit-
tende huurders in hun “sociale” huurwoning blijven zit-
ten en de woningmarkt nauwelijks in beweging kwam. 
Met name starters op de woningmarkt ondervonden de 
gevolgen van het gevoerde overheidsbeleid.
De huren konden in korte tijd tot ongekende hoogte 
stijgen door de grote ruimte die de overheid aan de 
verhuurders bood bij de jaarlijkse huurverhoging. 
Daarnaast werd door veel corporaraties de streefhuur 
verhoogd, omdat ze de gevolgen van de verhuurders-
heffing voor de investeringscapaciteit vreesden. Het 
verzet tegen deze verhuurdersheffing werd door Aedes 
opgegeven door een woonakkoord met het rijk te slui-
ten (zonder de mening van de huurders over dit onder-
werp te betrekken).  De huurverhogingen hadden tot 
gevolg dat meer huurders gebruik moesten maken van 
de huurtoeslagmogelijkheden en hoewel het huurtoe-
slagbudget door de overheid vergroot werd,  zorgden 
de hoge huurprijzen ervoor dat 1/3 van de huurders 
in Nederland hun besteedbaar inkomen zag dalen tot 
onder de armoedegrens.
De landelijke ontwikkelingen werden ook zichtbaar in 
het werkgebied van Actium. Hoewel de provincie Dren-

the niet tot de schaarstegebieden van de woningmarkt 
behoort zagen wij de afgelopen jaren de huurprijzen 
aanzienlijk stijgen vooral als gevolg van het bijgestelde 
harmonisatiebeleid. 
De woningcorporatie Lefier, werkzaam in de provincie 
Groningen en Zuid-Oost Drenthe heeft in samenwer-
king met de huurdersorganisatie in 2013 een woonlas-
tenonderzoek  laten uitvoeren. De uitkomsten waren 
duidelijk. Voor een grote groep huurders, met name 
in Zuid-Oost Drenthe, waren de gevolgen van de hoge 
woonlasten dusdanig dat ze de huur, zonder te bezui-
nigen op een aantal essentiele levensbehoeften, niet 
meer op konden brengen. In de besprekingen van het 
huurbeleid had het huurdersplatform in 2013 gevraagd 
een dergelijk onderzoek in het werkgebied van Actium 
te laten uitvoeren. In 2014 heeft Actium met een vijftal 
andere corporaties in Drenthe en in nauwe samenwer-
king met de huurdersorganisaties een woonlastenon-
derzoek laten uitvoeren. Over dit onderzoek meer in dit 
jaarverslag.

Oosterwolde, juli 2015.

Woord vooraf.
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Afb. 1.: Het bestuur van het huurdersplatform in 2014. V.l.n.r.: Juul Mustamu, Pier Schipper, Rob Molijn, Kim Reinink en Henk Oostland.



Actium heeft in haar bedrijfsplan een grote ambitie 
uitgesproken: Betaalbaar en goed wonen. Het huurders-
platform wil daar van haar kant en met haar mogelijkhe-
den een bijdrage aan leveren. 

Landelijk is het functioneren van de woningcorpora-
ties de laatste jaren vaak bekritiseerd. Hoewel Actium 
zichzelf niet onder de slecht functionerende corporaties 
heeft geschaard, kan het kritisch kijken naar eigen func-
tioneren, de bereidheid de bedrijfsvoering aan te passen 
en te optimaliseren in de eerste plaats ten goede komen 
van de belangrijkste partij voor Actium: de Huurder.

Een aantal stappen zijn al gezet: De bedrijfslasten zijn 
verlaagd door het terugbrengen van het aantal perso-
neelsleden en natuurlijk moeten wij, als huurdersplat-
form, scherp in de gaten houden dat de dienstverlening 
niet in gevaar komt met deze inkrimping. Een verdere 
stap is door Actium gezet in het terugbrengen van de 
woonlasten door de huurwoningen nu op minimaal 

energielabel B niveau te brengen. In 2020 moet dit tra-
ject afgerond zijn. Het plaatsen van zonnepanelen, zon-
der een huurverhoging voor zittende huurders, is één 
van de zichtbare consequenties van deze maatregel. 

En in 2015 zal nogmaals kritisch gekeken en worden 
naar het huurprijsbeleid zodat in elke gemeente waar 
Actium actief is voldoende betaalbare woningen be-
schikbaar zijn en blijven.

De leefbaarheid van de wijken blijft de aandacht houden 
van zowel het huurdersplatform als Actium.

In dit jaarverslag willen we een indruk geven op welke 
wijze het huurdersplatform een bijdrage levert aan de 
eerder genoemde doelstelling van Actium in het be-
drijfsplan. De doelstelling was dan niet onbekend voor 
ons want wij hanteren die al jaren.

5

naam woonplaats functie telefoon organisatie
Henk Oostland Oosterwolde secretaris/voorzitter 0516-515381 persoonlijke titel

Juul Mustamu Bovensmilde lid/secretaris 
(m.i.v. 1-10-2014)

Molukse wijk Bovensmilde

Pier Schipper Assen penningmeester 
(m.i.v. 1-10-2014)

06 24429685 persoonlijke titel

Kim Reinink Darp lid persoonlijke titel

Rob Molijn Assen adviseur 06 39100518 persoonlijke titel

1. Samenstelling huurdersplatform 2014.

Inleiding.

De voormalige penningmeester Harrie Arts heeft ook in 2014 de boekhouding verzorgd.
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2. Overleg met Actium in 2014.

Het huurdersplatform heeft in 2014 vijf keer een overleg 
met Actium gehad. Voor Actium waren de heer van Hal-
teren, mevrouw Admiraal en mevrouw Claes aanwezig. 
Allen van de afdeling Wonen. 

Overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst zijn 
diverse onderwerpen dit jaar besproken en heeft het 
platform, zonodig, haar visie c.q. advies gegeven. De 
volgende onderwerpen zijn o.a. besproken:

•	 Huurbeleid 2014
•	 Harmonisatie beleid
•	 Visie van MEVM op betaalbaarheid
•	 Begroting en financieel jaarverslag Actium en 

MEVM
•	 Activiteitenplan Actium
•	 Evaluatie Sociaal plan bij grootschalige wijkaanpak
•	 Evaluatie urgentiebeleid woningtoewijzing
•	 Woonlastenonderzoek
•	 Strategisch voorraad beleid
•	 Energetische maatregelen
•	 Zienswijze voorgenomen verkoop zorgcomplexen

Zonodig werden de onderwerpen in een kleine werk-
groep voorafgaand aan het overleg met een beleidsme-
dewerker van Actium besproken. 
De betrokkenheid van het huurdersplatform bij de tot 
standkoming van de begroting van Actium is vergroot. 
Het huurdersplatform wordt eerder in het proces geïn-
formeerd en betrokken.

Advies huurbeleid 2014. 
De aanpassing van het streefhuurbeleid en de daaruit 
volgende harmonisatie van de huur bij nieuwe bewo-
ning van een woning heeft ervoor gezorgd dat betrekke-
lijk veel woningen boven de aftoppingsgrens (600 euro)
van de huurtoeslag aangeboden worden. Het huur-
dersplatform ziet daarmee een ontwikkeling ontstaan 
dat het aanbod van betaalbare huurwoningen (voor de 
doelgroep) beperkt wordt. Al een aantal jaren vraagt het 
huurdersplatform aandacht voor dit probleem. Eenvou-
dige eengezinswoningen worden aangeboden voor een 
huurprijs tegen de liberalisatiegrens (699 euro in 2014) 
en die zijn voor veel inkomens zonder bezuinigingen 
op uitgaven voor andere elmentaire levensbehoeften 
onbetaalbaar. In een reactie op het huurbeleidsvoorstel 
van Actium voor 2014 hebben we daarom geadviseerd 
de betaalbaarheid voorop te stellen, voldoende betaal-
bare woningen (onder de 600 euro) aan te bieden en 
woningen waarvoor nu al een huur betaald wordt boven 
de streefhuur alleen maar met het inflatiecijfer van 2,5% 
te verhogen.

Inkomen <34.085 34.085-
43.602

>43.602

Huur

< streefhuur 4% 4,5% 6,5%

>streefhuur 2,5% 4% 6,5%

Actium neemt het advies m.b.t. de inkomensgroep tot 
€ 34.085 over. Deze categorie vormt voor de corporatie 
de  primaire doelgroep. Om tegemoet te komen aan de 
betaalbaarheid van de woningen voor deze doelgroep, 
zal de huurverhoging voor deze groep inflatievolgend 
zijn indien de huidige huurprijs al gelijk aan of boven 
de streefhuur ligt. Dit doen ze ook omdat ze zich ervan 
bewust zijn dat een groot deel van deze huurders re-

3. Adviezen van het huurdersplatform
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centelijk, na ingang van het huidige huurharmonisatie-
beleid, de woning heeft betrokken. Hierdoor hebben de 
huren van deze woningen onlangs al een huursprong 
gemaakt. Verder zegt Actium toe de resultaten van het 
woonlastenonderzoek dat in 2014 gedaan werd te be-
trekken bij het toekomstige huurprijsbeleid.

Visie van MEVM op betaalbaarheid
In een visie op betaalbaarheid heeft het huurdersplat-
form aan Actium haar visie gegeven op ontwikkelingen 
die door het bijgestelde beleid van Actium zichtbaar 
werden en de gevolgen voor de huurders. 
Kort samengevat kwam de visie neer op het volgende:
•	 De inkomenspositie van huurders is onder invloed 

van de crisis zeer negatief beïnvloed. Voor 25% van 
de huurders is sprake van een inkomensteruggang 
van door gedwongen werkloosheid.

•	 De huursprong voor een groot aantal grondgebon-
den woningen bedraagt in sommige gevallen meer 
dan 100 euro als gevolge van het optrekken van de 
huur naar de liberalisatiegrens (699 euro)

Het huurdersplatform dringt er bij Actium opaan dat in 
het toekomstige huurbeleid meer rekening gehouden 
wordt met deze groep en dat er meer betaalbare wonin-
gen aangeboden worden. Het huurdersplatform stelt 
daarom een woonquote van 30% voor.

Advies bijstelling Sociaal plan bij grootschalige wijkaanpak.
Voor Actium was een tussentijdse evaluatie aanleiding 
het Sociaal plan bij een grootschalige wijkaanpak te her-
zien. Een aantal artikelen in het plan werden besproken:
•	 Voorrangpositie ten opzichte van andere woning-

zoekenden
•	 Wisselwoningprincipe.
•	 Huurkorting bij wisselwoning 
•	 Dubbele maandlasten (geldt dit ook bij verhuizing 

naar andere verhuurder of koopwoning?)

Een definitief besluit over de wijzigingen is niet geno-
men in 2014. De resultaten van het woonlastenonder-

zoek, dat hierna besproken wordt, hebben zowel bij 
Actium als bij het huurdersplatform ertoe geleid dat het 
besteedbare inkomen van de huurder een grotere rol 
gaat spelen in de toewijzing van nieuwe woonruimte. 
Omdat dit beleid pas in 2015, tezamen met de wijzigin-
gen als gevolg van de herziene woningwet, kan worden 
vastgesteld is besloten een aantal kleine wijzigingen 
door te voeren die van toepassing worden voor de 
lopende projecten en in 2015 het nieuwe beleid vast te 
stellen.
Over een aantal wijzigingen is overeenstemming be-
reikt:
•	 Aanpassing verhuiskostenvergoeding (wettelijke 

vergoeding)
•	 Het voortzetting van de verhuisvergoeding m.b.t. 

de tijdelijke woning, mocht de vertrekkende huurder 
terug willen keren naar de nieuwbouwwoning.

•	 Huurkorting wordt huurgewenning

Zienswijze verkoop woningen.
In 2014 is het platform een aantal keren gevraagd een 
zienswijze te geven over de verkoop van een aantal 
zorgcomplexen in Ruinerwold, Assen en Oosterwolde. 
Het platform heeft in alle gevallen een positief oordeel 
gegeven. 

Klantonderzoek
De klanttevredenheid over de dienstverlening van Acti-
um wordt het hele jaar steekproefsgewijs door het insti-
tuut KWH gepeild. De gemiddelde huurder is op basis 
van dit onderzoek redelijk tevreden gezien het hoge 
cijfer dat Actium in vergelijking met andere corporaties 
haalt: een 7,7. Actium is daarme de meest klantgerichte 
corporatie van Nederland.
Actium heeft echter in het ondernemingsplan 2013 - 
2017 de missie gesteld van betaalbaar en goed wonen, 
in de stad en op het platteland, nu en later. 
om deze missie vorm te kunnen geven was nader 
onderzoek noodzakelijk om de  wensen, behoeften die 
de klant heeft op het gebied van dienstverlening, de 
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woning en woonomgeving in zichtelijk te maken zodat 
op basis van de uitkomsten de juiste keuzes gemaakt 
kunnen worden zonder dat de efficiency in gevaar komt 
en Actium op deze manier exelent kan presteren. Het 
bureau Blauw Research uit Rotterdam werd uiteindelijk 
geselecteerd om dit onderzoek uit te voeren. 
Het onderzoek onder 7156 woningzoekenden, huurders 
en kopers heeft uiteindelijk geresulteerd in de rappor-
tage: “Biedt huurders de helpende hand, waar nodig.”
Het rapport biedt een duidelijk beeld van de beleving 
van de huurder over een aantal onderwerpen. Voor de 
leden van het platform waren de resultaten herkenbaar 
omdat die in de overleggen met enige regelmaat aan de 
orde gesteld zijn, zoals controle op de uitvoering van 
(klachten)onderhoud door derden, het nakomen van 
toezeggingen, overlastproblemen, de hoge huren en 
daarmee de betaalbaarheid van de woning.
Van de kant van de organisatie kreeg Actium inzicht in 
hoe de medewerkers kijken naar de klant en klantbedie-
ning. Het blijkt dat de verwachtingen van medewerkers 
en klanten niet helemaal overeen komen. Actium heeft 
inmiddels een traject opgestart om samen te werken 
aan de verbeterpunten om de klanttevredenheid en 
klantbeleving verder te vergroten. Ook werkt zij aan een 
klantvisie. Deze klantvisie is de basis om te komen tot 
een eenduidig beeld van de klant en klantbediening. 
Kortom: de output van dit onderzoekstraject vormt de 
basis van de strategische heroriëntatie en vernieuwde 
klantbenadering. (citaat Bureau Blauw)

4. Woonlastenonderzoek. 

In samenwerking met de huurderorganisaties die actief 
zijn in Drenthe hebben zes woningcorporaties dit on-
derzoek onder haar huurders laten uitvoeren. 
Het onderzoek richtte zich niet alleen op de invloed 
van de huur als onderdeel van de bestedingsruimte die 
een huishouden heeft, maar ook het energieverbruik en 
de gemeentelijke heffingen werden erbij betrokken. Op 

deze manier konden de woonlasten van verschillende 
inkomensgroepen in beeld worden gebracht. En uit 
deze gegevens werd duidelijk welke bestedingsruimte 
de huurders hebben. 

Alle huurders van Actium hebben een vragenlijst 
toegestuurd gekregen. 17% van deze huurders hebben 
de vragenlijst ingevuld. Voldoende om het onderzoek 
betrouwbaar te kunnen noemen.

Het basisbehoeftebudget van het Nibud en Niet-te-veel-
maar-toereikend-budget werd gebruikt om te bepalen of 
het besteedbaar inkomen na aftrek van de woonlasten 
hoog genoeg is of dat er armoede geleden wordt.

De uitkomsten van het onderzoek gaven een veront-
rustend beeld voor heel Drenthe: Voor huurders die tot 

 

Actium 
 

Woonlastenonderzoek 

Brede blik op betaalbaarheidsrisico’s 
 
22 november 2014 

 
 

Afb. 2: Voorblad Woonlastenonderzoek
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Huishoudens met een betaalbaarheidsrisico

Betaalbaarheidsrisico Betaalbaarheidsrisico
per type huishouden

Woonduur

Gemiddelde huur- en woonlasten Gemiddelde energie-uitgaven

Huurders zijn ongeveer 26% 
van hun netto besteedbaar 

inkomen kwijt aan huur.  

Bijna 1/3 van de huurders 
heeft een zogenaamd 
betaalbaarheidsrisico.

Een- en tweeoudergezinnen en 
eenpersoonshuishoudens hebben het hoogste 

betaalbaarheidsrisico. Huishoudens van 65 jaar 
en ouder lopen relatief het minste risico.

Huurders die relatief kort geleden 
hun woning hebben betrokken 

lopen duidelijk een groter risico 
dan huurders die al langere tijd 

een woning huren.

Huurders die relatief kort in hun 
huurwoning wonen hebben vaak 

een lager inkomen. 

Een betaalbaarheidsrisico 
ontstaat wanneer inkomsten en 

uitgaven niet in balans zijn.

Huurders verbruiken 
 gemiddeld 1.280 m3 aan gas.   

Van de  verschillende huishoudenstypen geven 
eenpersoonshuishoudens het grootste aandeel 
van hun inkomen uit aan huurlasten.   

Een- en tweeoudergezinnen 
verbruiken de meeste energie en 
betalen gemiddeld genomen het 
meeste voor energie.    

De woonlasten bedragen 
ongeveer 37% van het netto 

besteedbaar inkomen. 

Huurders verbruiken 
 gemiddeld 2.110 kWh aan 

elektriciteit. 

37%26%
1.280

m3

2.110
kWh

eenpersoonshuishouden

eenoudergezintweeoudergezin

43%

60%50%

3

S A MEN VAT T ING DREN T S  W OONL A S T ENONDER ZOEK

5. Huurdersplatform.

de zogenaamde primaire doelgroep behoren (inkomen 
tot 34.000 euro) leeft 60% van de één-ouder gezinnen 
en 50% van de tweeoudergezinnen onder de hierboven 
gestelde armoedegrens. In de praktijk betekent dit dat 
deze gezinnen moeten bezuinigen op de kosten die 
gemaakt moeten worden voor de gezondheidszorg, 
lidmaatschap verenigingen, dagelijkse boodschappen, 
vakantie en nog veel meer. 

De woningcorporaties hebben in oktober in een eerste 
bespreking van het onderzoek met vertegenwoordigers 
van de huurdersorganisaties getracht een gezamenlijk 
standpunt in te nemen. Eén corporatie, gedwongen 
door een slechte financiële positie, kon zich hier niet 
in vinden zodat van een gezamenlijk standpunt met 
betrekking tot maatregelen geen sprake kon zijn.
Duidelijk is dat het huidige huurbeleid bijgesteld moet 
worden en in 2015 zullen de resultaten daarvan voor de 
groep die het meest te lijden heeft duidelijk worden.

Het bestuur werd begin 2014 versterkt met twee nieuwe 
leden: mevrouw Juul Mustamu uit Bovensmilde en 
mevrouw Kim Reinink-Walles uit Darp. Voor de nieuwe 
bestuursleden is een inwerkprogramma gemaakt. 

Het bestuur heeft in 2014 negen keer vergaderd. In de 
vergaderingen werden de actuele ontwikkelingen op 
de woningmarkt besproken, de overleggen met Actium 
voorbesproken en adviezen aan Actium vastgesteld. 
Daarnaast waren er een aantal werkgroepjes actief. 

De provinciale vergadering van de Woonbond gaf in 
2014 de mogelijkheid om samen met andere huurders-
organisaties alle toekomstige en huidige veranderingen 
in de volkshuisvesting te bespreken.  

Het platform heeft zes keer een overleg met het ma-

Totaal huishoudinkomen

Hoe zijn de woonlasten verdeeld? Waar bezuinigt men op om aan de 
woonlasten te kunnen voldoen?

Wat zijn de huurlasten?

Eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen 
hebben gemiddeld het laagste inkomen.

66,6% van de huurders heeft recht op huurtoeslag. 
50% ontvangt daadwerkelijk huurtoeslag.

€510 €420
gemiddelde

bruto huurlasten
gemiddelde

netto huurlasten

€40     
gemeentelasten

€10     
water

€420
huur

kleding

vakantie

abonnementen

medische zorg

verzekeringen

vaak

zelden

20% van de 
huishoudens  
bezuinigt op 

medische zorg.

Netto zijn alle huurders gemiddeld ongeveer €595
per maand kwijt aan woonlasten. De netto woonlasten 

bestaan voor 70% uit huurlasten en 30 % uit overige lasten.

€125     
energie

€90     
huurtoeslag

S A MEN VAT T ING DREN T S W OONL A S T ENONDER ZOEK

2

€320     
toeslagen

€1480     
inkomen €1800

bron: Companen, Woonlastenonderzoek, brede blik op betaalbaarheidsrisico’s. 
Arnhem, 22 november 2014.
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nagement van Actium gehad. Verder heeft het platform 
vanuit haar betrokkenheid bij het Woonlastenonderzoek 
diverse bijeenkomsten bezocht. Voor het klanttevrede-
heidsonderzoek van Actium heeft zij een afvaardiging 
gestuurd en op verzoek van Actium was zijn aanwezig 
bij diverse informatieve bewonersbijeenkomsten.

Jaarlijks wordt tenminste één keer overleg gevoerd met 
de huurdersleden van de RVC en één keer per jaar met 
de voltallige RVC. Het karakter van deze bijeenkomsten 
is informatief.
Het platform werd door de RVC betrokken bij de invul-
ling van de ontstane vacature in verband met het plot-
selinge overlijden van mevrouw Schievink. 

Het huurdersplatform wordt in haar werk ondersteund 
door de heer Gaastra, consulent van de Nederlandse 
Woonbond. In het najaar van 2014 is hij opgevolgd 
door mevrouw Rita Cuperus. Het contact met de heer 
Gaastra zal niet geheel verbroken worden gezien de 

nieuwe taak die hij van de Woonbond gekregen heeft in 
het begeleiden van de professionalisering van huurders-
organisaties.

Door de leden van het platform zijn diverse cursussen 
van de Woonbond gevolgd om de deskundigheid te 
verkrijgen of op peil te houden. Zo hebben de nieuwe 
bestuurleden een meerdaagse introductiecursus ge-
volgd.En heeft de penningmeester zijn expertise op het 
gebied van de financiële organisatie van een woningcor-
poratie gevolgd. Daarnaast zijn de door de Woonbond 
georganiseerde, Provinciale vergaderingen en symposia 
bezocht. 

De veranderingen in de wet en regelgeving zullen de ko-
mende jaren veel tijdsinvestering vergen van de leden. 
Eén daarvan is de nieuwe rol die de huurdersverte-
genwoordiging krijgt in de prestatieafspraken met de 
gemeenten. In dit verband zal de samenwerking met 
andere huurdersvertegenwoordigingen geïntensiveerd 
moeten worden zodat een gezamenlijk standpunt 
ingenomen kan worden in de visie op de lokale woning-
markt. Gezien de toename van de werkzaamheden, de 
vereiste deskundigheid die door voor het werk nodig is 
zal in 2015 onderzocht worden of er een professionali-
sering van de organisatie mogelijk is.

De participatie van huurders bij de ontwikkeling en tot 
standkoming van nieuw beleid is nog steeds een heikel 
punt. Diverse bezoeken zijn in 2014 gebracht aan een 
aantal bewonersorganisaties van complexen, maar 
ook op verzoek van individuele huurders zijn bezoe-
ken afgelegd om inzicht te krijgen in de problematiek 
waarmee huurders te kampen hebben. Het contact met 
huurders is erg belangrijk om te kunnen constateren of 
het huidige beleid nog relevant is of dat het bijgesteld 
moet worden. In 2014 kreeg het platform meer klachten 
over de bereikbaarheid en het nakomen van afspraken 
van medewerkers van Actium. Ongetwijfeld had dat te 
maken met de reorganisatie die Actium heeft doorge-

Huurdersplatform MEVM
Lijnakker 5, 8431 PJ Oosterwolde
T 0516 51 53 81
W www.mevm.nl
E secretariaat@mevm.nlWOONBOND

Nieuwsbrief 2014 - nr 1

In deze nieuwsbrief de laatste  
informatie van het huurdersplatform

Huurdersplatform MEVM (Mit en veur 

Mekaor) komt op voor de belangen van alle 

huurders van Actium, een woningcorporatie 

met meer dan 16.000 woningen in Drenthe 

en Friesland.  

Wij zijn een belangrijke gesprekspartner  

van Actium, voor al het beleid dat over het 

huren van een woning van Actium gaat.
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Betaalbaarheid van de 
huurwoningen
Voor een groeiende groep huurders wordt 

het steeds moeilijker om van het beschikbare 

inkomen rond te komen. Onverwachte tegen-

vallers zoals een kapotte wasmachine kunnen 

nauwelijks opgevangen worden en het wordt 

helemaal een probleem als het inkomen nog 

verder teruggaat door werkloosheid, ziekte 

etc.. De huur maakt door de huurverhoging 

een groter deel uit van waar het inkomen aan 

besteed moet worden. 

In een recent onderzoek naar de woonlasten 

in o.a. Zuid-Oost Drenthe werd duidelijk dat 

eenderde van de huurders onder de armoe-

degrens leeft. Dit betekent dat er bijvoorbeeld 

niet meer elke dag vlees op het menu kan 

staan, maar ook dat de kinderen niet naar een 

sportvereniging kunnen of aan een andere 

vrijetijdsbesteding kunnen deelnemen. 

Het huurdersplatform wil opkomen voor deze 

groep huurders. 

Het is dan ook goed dat Actium door middel 

van een woonlastenonderzoek duidelijk wil 

krijgen welk besteedbaar inkomen overblijft na 

aftrek van huur- en energiekosten. 

Aansluitend zijn voor het huurdersplatform 

reacties van huurders over de consequenties 

van de huurverhogingen erg belangrijk. 

Wij ontvangen uw ervaringen graag per e-mail 

op secretariaat@mevm.nl .
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voers om de bedrijfslasten te verlagen. Alle medewer-
kers moesten opnieuw solliciteren en een aantal van 
hen heeft een andere functie gekregen. Het huurders-
platform heeft aandacht van Actium voor deze klachten 
gevraagd. 

De website wordt regelmatig van nieuwe informatie 
voorzien en ook in 2014 is er een uitgebreide nieuws-
brief uitgegeven waarin huurders geïnformeerd worden 
over de stand van zaken, verantwoording gegeven 
wordt over de uitgebrachte adviezen en over de ontwik-

kelingen op de huurmarkt. Elke keer worden de huur-
ders uitgenodigd om te reageren.

Oosterwolde, juli 2015. 
    
Henk Oostland,     
voorzitter



Blad2

Financieel verslag 2014

Code Uitgaven 2014
W Woonbond (lidmaatschap en ondersteuning) € 12.862
A Contact met de achterban € 2.537
C Werkgroepen € 381
B Bestuurskosten € 6.713
S Secretariaat € 531
L Deskundigheidsbevordering € 1.661
D Diversen € 719

Totaal uitgaven € 25.404

Financiering 2014
Bijdrage Actium 2014 € 20.000
Uit reserve € 5.404

€ 25.404
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