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Wet Passend Toewijzen maakt woningruil lastig

Feelwise focust...
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Maaike Moonen, voor de deur van haar appartement
op Princenlant. Ze woont er mooi, maar zou toch liever
ruilen met een woning enkele honderden meters verderop. (Foto: Sander van Kasteren)

De woning waar Moonen graag naartoe zou verhuizen.
(Foto: Jan van der Steen)

Boxtel - Wel je woning willen ruilen, op het oog aan alle voorwaarden
voldoen en toch niet kunnen ruilen. Het overkwam Maaike Moonen en
Annemarie van de Ven uit Boxtel. Hemelsbreed wonen ze slechts een
paar honderd meter bij elkaar vandaan. Maaike op Princenlant, Annemarie
aan het Pater van den Elsenplein. Ze kunnen bijna bij elkaar in huis
kijken. DeMooiBoxtelKrant merkte op dat ze poogden hun woning te
ruilen, maar dat ze tegen allerlei bezwaren aanliepen. Nu doen ze hun
verhaal. Niet om te klagen, maar om te laten zien waarom het zo vaak
niet lukt te ruilen.
We ontmoeten Maaike in haar
woning op Princenlant. Een mooie,
rustige woonplek. Toch is Moonen
er ongelukkig. Onterecht, meent
ze, want gezien de huur die ze
betaalt zou ze zonder problemen
haar woning moeten kunnen ruilen
met de even verderop wonende
Annemarie. Die woont in principe
prima, zegt ze, maar zou graag op
termijn wat kleiner wonen. Wegens
diverse problemen kan ze haar
woning en met name de grote tuin
niet meer zelf onderhouden.
Maaike en haar zoon Bart* willen
juist groter wonen, omdat Bart ‘een
druk menneke’ is, dat het liefst
buiten is.
Maaike Moonen en haar zoon
raakten na een scheiding thuisloos.
In de acht volgende maanden
woonde het uiteengeslagen gezin
op
verschillende
plaatsen,
waaronder bij de moeder van
Maaike. Het was die moeder die
haar beklag deed op Facebook en
zo de aandacht van deze krant
trok. Direct kreeg ze bijval van een
aantal andere Boxtelaren die ook
aan woningruil wilden doen, maar
net zoals Moonen tegen een muur
van bureaucratie opliepen.
Afgewezen
Moonen was ook tijdens haar
huwelijk
ingeschreven
bij
woonstichting St. Joseph en had
daarom na de scheiding al acht jaar
van inschrijving achter de rug. Ze
reageerde op een mooie woning in
de Maaslandstraat, maar tot haar
schrik werd ze afgewezen aan de
hand van het passend toewijzen
beleid. De woning was net een
paar eurocent te duur om aan
Maaike en Bart te kunnen
toewijzen, gezien de regels die
gelden voor het passend toewijzen.
Zo ving Moonen meermaals bot.
St. Joseph nuanceert dit: “Er zijn in
die periode meerdere passende
woningen beschikbaar gekomen.
Vanwege de lange inschrijftijd van
acht jaar kwam zij hiervoor zeker in
aanmerking.” Toch geeft Maaike
aan dat zij er niet in slaagde een
voor haar acceptabele woning te
vinden die binnen de regelgeving
aan haar toegewezen kon worden.
Dan komt in oktober 2017 de
woning op Princenlant beschikbaar.
Een mooie woning, maar eigenlijk
ook niet geschikt. Moe van de vele
afwijzingen informeert Moonen

naar de regels met betrekking tot
woningruil met het oog op de
toekomst en reageert op het appartement. “Een eigen woning heeft
nu prioriteit”, redeneert ze. Ze
krijgt de woning.
In januari vraagt ze op Facebook of
er iemand is die met haar van
woning wil ruilen. Die iemand blijkt
er te zijn: Annemarie. Beiden
betalen ze 585 euro huur per
maand en beiden hebben geen
huurschuld. De ruil lijkt al bijna in
kannen en kruiken als het tweetal
naar St. Joseph gaat om de deal
rond te maken. Daar volgt de
verrassing: als het tweetal van
woning wisselt zou de huur voor
Moonen naar 595 euro gaan. De
huur van de woning aan het Pater
van den Elsenplein gaat echter naar
660 euro per maand.
Passend toewijzen
De wet ‘passend toewijzen’,
ingevoerd in 2015, verplicht St.
Joseph woningen aan mensen met
een bij de huurprijs passend
inkomen toe te wijzen. Dit is
volgens de woonstichting ook de
reden dat er bij iedere ruil een
nieuw huurcontract moet worden
afgesloten. Bij het afsluiten wordt
de huur opgetrokken naar de
marktconforme huurprijs. Die
bedraagt op dit moment 660 euro.
Aangezien Moonen maximaal
597,30 euro aan kale huur kwijt
mag zijn, gezien haar inkomen,
betekent dit dat zij niet meer voor
deze ruil in aanmerking komt.
Toch mag de woonstichting
afwijken: ten minste 95 procent
van de woningen moet passend
toegewezen worden. Er is dus
ruimte voor uitzonderingen, maar
volgens Moonen en Van de Ven
houdt de Boxtelse woonstichting
zich star vast aan de regeltjes. Bij
woningruil op basis van hetzelfde
contract, kan de huurprijs niet
omhoog gaan. St. Joseph biedt die
mogelijkheid echter niet: “Wij
stellen altijd een nieuwe huurovereenkomst op. Onze accountant
controleert of alle nieuwe toewijzingen, en daar valt woningruil ook
onder, passend zijn geweest.” De
woonstichting gebruikt de speelruimte van 5 procent, zo’n 10 tot
15 toewijzingen per jaar, onder
meer om mensen met een urgentie
op basis van medische of sociale
situatie indien nodig versneld aan

woonruimte te kunnen helpen. En
hoewel Moonen zich fijner zou
voelen in een andere woning,
voldoet ze niet aan de urgentieeisen.
‘Krom’, noemt Moonen de regelgeving: “Het gaat me niet eens om
de huurprijs, want die kan ik wel
betalen. Ik huur nu ook een opslagruimte voor 50 euro per maand en
bovendien heb ik op Princenlant 22
euro servicekosten die niet bij de
huur geteld worden. Dat is samen
657 euro per maand. Nét zoveel
dus als ik op het Pater van den
Elsenplein kwijt ben.”
Voor Moonen en haar inmiddels
8-jarige zoon was er wel een
passende en voor haar acceptabele
woning in Schijndel beschikbaar.
“Maar ja, dan moet ik naar een
andere gemeente verhuizen”,
aldus Maaike, die het verder in
Boxtel prima naar haar zin heeft.
Lage slagingskans
St. Joseph geeft aan geen gegevens
van woningruil bij te houden omdat
het slechts enkele malen per jaar
voorkomt dat mensen een
aanvraag doen. Toch leert een blik
op diverse woningruilsites dat op
jaarbasis tientallen Boxtelaren,
Liempdenaren en inwoners van
Lennisheuvel proberen hun woning
te ruilen. Veruit de meeste wensen
tot woningruil stranden dus in een
vroeg stadium.
De Huurders Belangen Vereniging
onderkent het probleem. “Ik denk
dat het te veel aan regeltjes
gebonden is”, verklaart voorzitter
Ad Boleij het feit dat veel mensen
vroegtijdig opgeven. Ik hoop dat
St. Joseph het twee hurenbeleid
gaat benutten om ook woningruil
te vergemakkelijken”, geeft hij aan.
De woonstichting geeft aan dit te
overwegen.

Met grote dromerige ogen kijkt
ze me aan, deze vrouw van 47
jaar. Al in haar hele jonge jeugd
was er veel gedoe thuis. Haar
ouders maakten elke dag ruzie
met elkaar en iedere keer als er
geschreeuwd werd, voelde zij
hun boosheid. Het maakte haar
bang. Bang dat haar ouders
elkaar iets zouden aandoen, bang
dat ze uit elkaar zouden gaan en
ook bang dat haar en haar
broertje iets zou gebeuren. Ze
leerde zichzelf aan om tijdens
deze
ruziemomenten
te
verdwijnen in haar eigen wereld.
Met haar walkman verdween ze
in haar lievelingsmuziek en ze
kon helemaal een worden met de
wereld die in de boeken die ze las
werd beschreven. Zo beschermde
ze zichzelf voor haar ruziënde
ouders en haar eigen angst.
Op mijn vraag wat coaching haar
mag brengen, geeft ze aan het zo
lastig te vinden om aanwezig te
blijven in situaties die ze zo
spannend vindt; momenten
waarop ze iets moet presenteren
of waarin haar gevraagd wordt
haar mening te geven bijvoorbeeld. Liever laat ze anderen aan
het woord of meldt ze zich ziek
zodat ze de presentatie niet hoeft
te doen. Tegelijkertijd beseft ze
dat ze voor deze momenten niet
weg kan lopen en dat ook niet
wil. Ze heeft echt wel zinnige
dingen te melden en ze voelt zich
heel betrokken bij haar werk.
Daarbij vindt ze het heel fijn om
te leren en dingen te snappen.
Ook in het hier en nu, tijdens het
kennismakingsgesprek, vindt ze
het zo spannend om haar verhaal
te doen. Ik zie haar blik omhoog
schieten en langs mij af door het
raam naar buiten dwalen. Ik
realiseer me hoe belangrijk het is
om goed contact met haar te

*naam is op verzoek gefingeerd

maken en te blijven maken. Dit
contact zorgt ervoor dat ze zich
veilig voelt, en dat is een belangrijke basis om aan jezelf te
werken.
We gaan aan de slag met het
onderzoeken van situaties die zo
spannend voor haar zijn dat ze
‘vertrekt’; letterlijk naar een
andere ruimte of figuurlijk naar
haar eigen binnenwereld. Omdat
haar hoofd zo alert is, vindt ze
het lastiger om te voelen. Met
behulp van oefeningen krijgt ze
steeds meer zicht op de verschillende gevoelens die zij in verschillende situaties heeft. En daar
waar het voor haar zo kwetsbaar
voelt om tegen haar leidinggevende en collega’s te zeggen dat
ze iets lastig vindt, oefenen we
hoe zij dat rustig en duidelijk kan
uitleggen en om hulp kan vragen.
Wat is het mooi om na een aantal
coachgesprekken haar heldere
ogen te zien, die me met
vertrouwen aankijken. Te horen
dat ze met gezonde spanning
een presentatie heeft gegeven
aan collega’s, over een project
waar ze zich met hart en ziel aan
verbonden voelt. En te vernemen
dat ze warmere voeten heeft,
wetende welke oefeningen zij
kan doen om na schrik of angst
haar voeten weer op de grond te
krijgen. Inmiddels is het voor haar
de normaalste zaak van de wereld
om, met een hedendaagse koptelefoon op, door de woonkamer
te stampen op het nummer
‘Afrikaan
Beat’
van
Bert
Kaempfert. Het brengt haar terug
naar Kaatsheuvel, het is een
mooie augustusdag in 1978.
Samen
met
haar
ouders
genietend van de dansende
sterrenkinderen bij de Indische
Waterlelies. Een blije en dierbare
herinnering.

Standaard

√ Administratie verwerken per kwartaal
√ BTW aangifte
√ Aangifte inkomstenbelasting
√ Jaarrekening

Hoewel ze bang is haar eigen
glazen in te gooien, besloot
Moonen toch in te gaan op de
oproep van deze krant om haar
verhaal naar buiten te brengen. “Ik
kan niet tot een andere conclusie
komen dan dat ze het ons niet
gunnen te ruilen”, besluit ze.
“Wij gunnen iedereen een fijne
woning waar je je ook echt thuis
voelt. Dus wij betreuren het dat
mevrouw Moonen niet prettig
woont”, laat de woonstichting
weten. Wel geeft een woordvoerder aan graag nogmaals in
overleg te gaan om te kijken of ook
voor Moonen een oplossing
gevonden kan worden.

Birgit Vandermeulen heeft sinds 2008
haar coachpraktijk Feelwise. Het is haar
kracht om jou verder in je kracht te
zetten. Om je zelfkennis te laten
groeien, rust in het hoofd te brengen &
plezier in dat wat je doet. Zij denkt met
je mee om je leven gericht vorm te
geven zoals het voor jou klopt, zowel
op het werk als privé. Haar motto luidt:
Het leukste wat je kunt kennen is jezelf.
Een motto waar zij, samen met haar
cliënten, met veel passie, plezier en
professionaliteit vorm aan geeft.

Vanaf 75 euro per maand

Uitgebreid

√ Administratie verwerken per maand
√ BTW aangifte
√ Aangifte inkomstenbelasting
√ Maandelijkse Rapportage
√ Jaarrekening
Vanaf 150 euro per maand

Compleet

Janneke’s Boekhouding
Hezelaarsestraat 26
5298 NJ Liempde
T 06-28720049
E info@JTBH.nl

√ Administratie verwerken per maand
√ BTW aangifte
√ Aangifte inkomstenbelasting
√ Maandelijkse Rapportage
√ Jaarrekening
√ Loonadministratie
Vanaf 200 euro per maand

