
“Hennepteelt of prostitutie? Als we dit  
soort criminaliteit in een van onze woningen 
ontdekken, komen we direct in actie.  
We ontbinden de huurovereenkomst en  
de huurder komt vijf jaar lang niet meer  
voor een huurwoning van Woonplus in 
aanmerking”, vertelt Silvia Bourguignon. 
Silvia is Senior Medewerker Sociaal beheer 
bij Woonplus. Samen met Rens de Ron, 
Procesmanager Ondermijning bij de 
gemeente Schiedam, strijdt ze tegen 
oneigenlijk gebruik van huurwoningen.

“Samen houden we Schiedam veilig”

“Sociale huurwoningen zijn schaars en het is 

zeker niet de bedoeling dat die gebruikt 

worden voor illegale praktijken”, vindt Silvia. 

“Wij spannen ons er daarom erg voor in om  

dat te voorkomen en we treden keihard op  

als huurders in de fout gaan. We accepteren 

het gewoon echt niet. De schaarse huur

woningen moeten we gebruiken waarvoor  

ze bedoeld zijn: om in te wonen en niet om  

er criminele activiteiten te verrichten.” 

Veiligheid
Rens de Ron legt uit dat hennepteelt en illegale 

prostitutie voorbeelden zijn van wat genoemd 

wordt ‘ondermijning’. “Dat zijn vormen van 

criminaliteit die vaak verborgen blijven en waarbij 

criminelen gebruik maken van legale diensten, 

zoals een huurwoning. De boven en onder

wereld raken zo met elkaar verweven en dat 

heeft ernstige gevolgen. Er ontstaat een 

oneerlijke samenleving en het tast ons rechts

gevoel aan.” Silvia weet: “Het heeft ook een 

groot effect op de leefbaarheid in een wijk en 

het gevoel van veiligheid. Daarom is het zo 

belangrijk dat we hier echt hard tegen optreden.”

Illegale praktijken
Woonplus en de gemeente Schiedam werken 

op verschillende manieren samen om onder

Signalen
Bij het bestrijden van ondermijning zijn dus 

verschillende partijen betrokken, zoals de 

gemeente, Woonplus en de politie. Daarnaast is 

er volgens Silvia en Rens een belangrijke rol 

weggelegd voor de ‘gewone’ burger. Silvia:  

“Wij vragen onze huurders nadrukkelijk om  

hun ogen en oren goed open te houden. Zie je 

iets vreemds in je wijk, meld het dan vooral.” Op 

de vraag wat ‘iets vreemds’ dan is, antwoordt 

mijning tegen te gaan. “We voeren gezamenlijke 

controles uit wanneer we illegale praktijken 

vermoeden”, licht Rens toe. “En wanneer we 

bijvoorbeeld een illegale hennepkwekerij in 

een woning van Woonplus aantreffen, melden 

we dat, zodat de verhuurder ook meteen kan 

optreden.” Hij vertelt dat de samenwerking met 

Woonplus tot goede resultaten leidt. “We 

maken het voor criminelen steeds lastiger om 

op deze manier hun geld te verdienen.”

Rens: “Denk aan een winkel waar nooit een klant 

komt of een jongere met een hele dure auto en 

een kleine portemonnee.” Silvia vult aan: “Een 

woning waar opvallend veel aanloop van man nen 

is, kan wijzen op illegale prostitutie. En af ge plak

te ramen in combinatie met vocht of het 

permanente geluid van ventilatoren kan bete

kenen dat in een woning hennep geteeld wordt.”

Anoniem melden
Wanneer je in je straat of wijk iets verdachts 

ziet, is het zeker niet de bedoeling om zelf op 

onderzoek uit te gaan. “Doe dat beslist niet”, 

benadrukt Silvia, “maar meld een vermoeden bij 

de gemeente, bij de politie of bij Woonplus. We 

nemen elke melding serieus en we vinden het 

fijn als mensen bij twijfel toch even contact 

opnemen. We komen liever een keer te veel, 

dan een keer te weinig in actie.” Rens voegt 

eraan toe dat mensen ook anoniem een melding 

kunnen doen. “Dat kan via het meldformulier op 

onze website, via meldmisdaadanoniem.nl en via 

08007000. Uw melding kan echt het verschil 

maken. Samen houden we Schiedam veilig!”

Meer informatie
Kijk op de website ‘Schiedam.nl/ondermijning’ 

voor meer informatie. Hier vindt u ook een korte 

animatie van de gemeente over dit onderwerp.

Dit jaar kunnen huurders van een sociale 
huurwoning met een laag inkomen eenmalig 
een huurverlaging krijgen. Dit heeft de 
regering besloten. Hoe werkt deze eenmalige 
huurverlaging? 

Voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u  

de eenmalige huurverlaging vanzelf. U hoeft 

daar niets voor te doen. Wij controleren van 

tevoren of u aan alle voorwaarden voldoet.  

In februari ontvangen we hiervoor informatie 

van de Belastingdienst. Heeft u recht op 

huurverlaging, dan krijgt u in maart 

automatisch bericht van ons. Hoeveel 

huurverlaging u precies krijgt, hangt af van  

de hoogte van uw netto huur. Dat is het 

huurbedrag zonder service en stookkosten.

De voorwaarden
Of u voor de huurverlaging in aanmerking komt 

hangt af van uw netto huur, uw (gezamenlijk) 

inkomen en de samenstelling van uw huis

houden. Het inkomen van inwonende kinderen 

telt niet mee. Is uw netto huur lager dan € 

633,25? Dan komt u niet in aanmerking voor de 

eenmalige huurverlaging. De tabel hieronder 

geeft een overzicht van de voorwaarden. 

Geen bericht in maart?
Denkt u dat u aan alle voorwaarden voldoet, 

maar krijgt u in maart geen bericht van ons? 

Dan kan het zijn dat uw netto huur toch lager 

is dan de netto huur die in de voorwaarden 

staat. Ook kan het zijn dat uw inkomen  

volgens de Belastingdienst niet voldoet.  

De Belastingdienst kijkt hiervoor namelijk naar 

het (gezamenlijk) inkomen dat u had in 2019.

Is uw inkomen gedaald? 
Als uw inkomen vanaf 2020 is gedaald dan 

komt u misschien toch in aanmerking voor de 

eenmalige huurverlaging. In dat geval kunt u 

de huurverlaging zelf aanvragen. We raden u 

aan dit vanaf maart te doen. We behandelen 

uw verzoek na de toets van de Belastingdienst. 

Vanaf 1 maart staat op woonplus.nl hoe u dit 

kunt doen. 

Goed om te weten
• Huurders in ‘de vrije huursector’ komen 

niet in aanmerking voor de eenmalige 

huurverlaging. Deze geldt alleen voor 

huurders in een sociale huurwoning.

• De Belastingdienst geeft niet aan ons 

door wat uw precieze (gezamenlijk) 

inkomen is. Wij horen alleen of uw 

(gezamenlijk) inkomen voldoet aan de 

voorwaarden en met hoeveel personen 

u  woont.

• De inkomensgegevens uit 2019 van de 

Belastingdienst zijn het uitgangspunt. 

Sloot u in 2020 een huurcontract af en 

was uw inkomen daarbij hoger dan in 

2019, dan toetsen we de huurverlaging 

aan het inkomen van 2020.

• Het kan zijn dat u na de huurverlaging 

iets minder huurtoeslag krijgt. De 

huurtoeslag is namelijk afhankelijk van 

het inkomen, de samenstelling van het 

huishouden en de hoogte van de huur.

Wilt u iemand bij u laten inwonen? Dat mag, maar hiervoor heeft u toestemming van Woonplus 
nodig. Inwoning mag namelijk niet leiden tot overbewoning, overlast of onderhuur. Voor 
personen onder de 16 jaar hoeft u geen toestemming tot inwoning te vragen. 

Sinds december is er het nieuwe klantportaal 
‘Mijn Woonplus’. Dit is een beveiligde 
internet-omgeving waar u uw gegevens kunt 
inzien en veel woonzaken kunt regelen. U 
regelt het op het moment dat het u uitkomt. 
Alle huurders ontvingen daarvoor een brief 
met een unieke code. 

Hoe regelt u toestemming?
1 Vul het ‘toestemmingsformulier inwoning’ in 

en stuur dit naar Woonplus. U vindt dit 

formulier op onze website door onder 

‘Waarmee kunnen we u helpen?’ het woord 

‘inwonen’ in te vullen.

2 Woonplus beoordeelt uw verzoek tot 

inwoning. Wijzen we uw verzoek af, dan 

informeren we de hoofdbewoner of de 

persoon die wil inwonen hierover. Gaan we 

akkoord, dan worden u en degene die bij u 

wil inwonen uitgenodigd voor een kort 

gesprek. Woonplus ondertekent dan het 

formulier voor akkoord.

3 U levert zelf het ondertekende formulier in 

bij de gemeente Schiedam. 

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden 

op onze website? Bel dan tussen 8.00 en  

11.00 uur met onze Klantenservice via 

telefoonnummer (010) 20 45 100.

1 februari hebben geactiveerd. Dit kunt u heel 

eenvoudig doen via woonplus.nl/account/

activeren. Hier kunt uw emailadres en unieke 

code invoeren en de volgende twee stappen 

wijzen zich vanzelf. Dit duurt slechts een paar 

minuten. Hebt u geen brief ontvangen? Neem 

dan contact met ons op via het 

contactformulier (woonplus.nl/contact) of 

telefonisch via (010) 20 45 100. Wilt u geen 

gebruik maken van uw account? Dat is geen 

probleem. Dan kunt u op ‘de gewone manier’ 

uw zaken met ons blijven regelen.

Heeft u uw MijnWoonplusaccount nog niet 

geactiveerd? Dan is dit het moment om dat te 

doen! Wij verloten vijf cadeaubonnen van 50 

euro onder de huurders die hun account voor  

Toestemming vragen voor inwoning

Voor 1 februari

Activeer uw ‘Mijn Woonplus’

Eenmalige huurverlaging 2021

Ze staan al een poosje leeg: de twee 
complexen op de hoek van de De 
Meesterstraat en Mgr. Nolenslaan in 
Schiedam Nieuwland. Er lagen plannen  
om de portiekflats grondig te renoveren, 
maar uiteindelijk kiest Woonplus toch voor 
nieuwbouw. “We willen duurzame, 
toekomstbestendige woningen realiseren 
en dat bleek met renovatie niet haalbaar”, 
vertelt Anton van Eekelen, projectmanager 
Investeringen bij Woonplus. 

De twee wooncomplexen zijn eind jaren 

vijftig gebouwd. “De constructieve eisen in 

die tijd waren heel anders dan nu”, vertelt 

Anton. “Kijk alleen al naar de dakconstructie: 

daar willen we vandaag de dag een heel 

pakket isolatiemateriaal op kwijt en – om de 

woningen duurzaam en toekomstbestendig 

te maken – ook zonnepanelen. Daarvoor is 

de huidige dakconstructie niet geschikt. 

Bovendien werd gaandeweg duidelijk dat 

het eindresultaat niet volledig aan de vooraf 

vastgestelde uitkomst zou voldoen. “We 

moesten te veel concessies doen en dat 

wilden we niet. Nieuwbouw is daardoor een 

verstandigere keuze.” 

Eerste ontwerp
Anton vertelt dat er een eerste ‘verkenning’ 

is gedaan en daaruit bleek dat nieuwbouw 

niet heel veel duurder is. En omdat we dan 

een plan kunnen realiseren dat echt 

helemaal van deze tijd is, heeft dat toch de 

voorkeur gekregen. We zijn die eerste 

verkenning nu verder aan het uitwerken.  

Met het eerste schetsontwerp gaan we 

binnenkort naar de gemeente om deze te 

bespreken en dan hopen we snel verder te 

kunnen.” Hoe de nieuwe wooncomplexen in 

de Meesterstraat eruit gaan zien, kan Anton 

nu nog niet vertellen. “En wanneer we 

kunnen starten met bouwen? Ik hou een slag 

om de arm, maar reken op de eerste helft 

van 2022. We moeten nog een heel traject 

doorlopen, waaronder het verkrijgen van de 

benodigde vergunningen.”

De Meesterstraat: niet renoveren,  
maar nieuw bouwen
Anton van Eekelen, projectmanager Investeringen

januari 2021

Valeriusstraat 3
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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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