Genodigden: bewoners Schouwstraat, Schoenerstraat en Zuiderkade
Verslag bijeenkomsten 23 januari 2018

Doel van de bijeenkomst:
Het doel van de bijeenkomsten was om duidelijkheid te geven over de stand van zaken, voorlichting te
geven over de huurprijzen & woonlasten en vragen te beantwoorden.
Stand van zaken:
Ondertussen hebben we twee bijeenkomsten gehad met de bewoners van de Schouwstraat, Schoenerstraat
en Zuiderkade. Hierin hebben we uitleg gegeven over het participatieproces en de momentopname. In de
momentopname staan verschillende aanpakken voor de woning beschreven. Tijdens de tweede bijeenkomst
is bewoners gevraagd welke aanpak hun voorkeur heeft en waarom. Per straat hebben we van ongeveer de
helft van de bewoners een reactie ontvangen. Deze reacties laten nog een grote verdeeldheid zien. Zie ook
de bijgevoegde presentatie. Met daarbij het aantal bewoners dat nog niet heeft gereageerd is dit een punt
van aandacht en kan leiden tot vertraging. Hierbij vragen we ook de steun van de bewoners om
medebewoners te vragen ook te reageren naar Mercatus.
Huurprijzen en woonlasten:
Huurprijzen is een complex onderwerp. Mercatus verhuurt bijna alle woningen onder de liberalisatiegrens
(sociale huur) van €710,68. Binnen Flevoland hebben wij de laagste huurprijzen en ook landelijk gezien
behoort Mercatus tot de 25% corporaties met de laagste huurprijzen.
Aan de hand van een aantal sheets wordt toegelicht hoe Mercatus komt tot een huurprijs op het moment dat
de woning wordt verhuurd. Hiervoor wordt met behulp van het woningwaarderingsstelsel (WWS) de
maximale huurprijs bepaald die een woningcorporatie voor een woning mag vragen. Hierbij worden voor
bijvoorbeeld het energielabel, de afmetingen van de woning en het type woning punten gegeven die vertaald
worden naar de maximale huurprijs. In Emmeloord vraagt Mercatus 80% van deze maximale huurprijs.
Daarnaast moet er vanuit de overheid ook worden gekeken naar de huurprijs in relatie tot het inkomen.
Bewoners die recht hebben op huurtoeslag hebben te maken met de huurtoeslaggrenzen.
Op deze sites vindt u meer informatie over:
- huurprijsberekeningen: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen: huurprijs en puntentelling/ maximale
huurprijs van uw woning.
- Huurtoeslag: www.belastingdienst: toeslagen/Huurtoeslag/Huurtoeslag 2018
Voor de woningen zijn onder andere de voorstellen renoveren en sloop & nieuwbouw uitgewerkt. Voor de
huurprijs betekent dit het volgende:
Renovatie:
De huurprijs stijgt met maximaal € 25,00. De energielasten zullen zeer waarschijnlijk met hetzelfde bedrag
dalen (is natuurlijk ook van uw eigen verbruik afhankelijk). Dit betekent dat de totale woonlasten (=huurprijs
en energielasten) naar verwachting gelijk blijven of zelfs iets dalen.
Sloop en nieuwbouw
Hierbij is de berekening complexer en zal er ook meer maatwerk nodig zijn omdat dit per bewoner verschilt.
Het principe gaat ervan uit dat de woonlasten (huurprijs + energielasten) met maximaal € 25,00 gaan stijgen.
Er wordt een vast bedrag voor de nieuwbouw bepaald voor de energielasten en deze wordt van de nieuwe
woonlasten afgetrokken. In eerdere projecten is dit € 40,00 geweest. Dit geeft de nieuwe huurprijs. Hierbij
zal de nieuwe huurprijs altijd op of onder de liberalisatiegrens van € 710,68 (prijspeil 2018) liggen en een
e
groot deel van de nieuwbouw zal ook onder de 1 aftoppingsgrens liggen (€ 597,30 - prijspeil 2018).
Zie ook de bijgevoegde sheets.

Vragen tijdens de avond:
1. Door onregelmatig werk is het moeilijk om bij een bijeenkomst aanwezig te zijn.
Geef aan bij Mercatus dat u graag persoonlijk geïnformeerd wilt worden. We komen dan bij u langs
of organiseren een andere bijeenkomst op een voor u passend tijdstip.
2. Ik zie zo op tegen verhuizen:
Geef dit aan bij Mercatus. Wij gaan dan met u in overleg over de mogelijkheden en schakelen indien
nodig hulp in.
3. Ik vind het zo moeilijk omdat ik nog niet weet wat er terugkomt.
Dit is inderdaad een nadeel van participatie, het voordeel is dat u wel kunt meedenken over de
nieuwbouw.
4. Waar kan ik het aantal punten van mijn woning vinden?
Het aantal punten van uw woning kunt u terugvinden op “Mijn Mercatus”. U gaat dan naar het
icoontje van mijn woning en vervolgens naar “puntenlijst”. Bent u uw wachtwoord vergeten van “mijn
Mercatus” stuur dan even een mail met uw naam en adres naar info@mercatus.nl. U ontvangt dan
een nieuw wachtwoord.
5. Kan ik op dezelfde plek terugkomen?
Omdat wij nog niet weten wat er terugkomt, is een terugkeergarantie naar hetzelfde adres niet
mogelijk. Wel kunnen wij een terugkeergarantie naar een specifiekere vlek binnen de Botenbuurt
geven.
6. Wordt de binnenzijde van de woning bij renovatie ook aangepakt?
Nee, behalve zaken die noodzakelijk onderhoud nodig hebben en uiteraard beidt Mercatus
maatwerk waar nodig. Bijvoorbeeld bedrading van de woning en de stopcontacten.
7. Hoe gaan we verder?
Begin februari hebben we overleg met ons MT. Hiermee bespreken we de stand van zaken en of we
voldoende informatie hebben om een voorstel naar de bewoners te doen. Dit voorstel zal dan eerst
met de bewoners worden besproken. Komen er dan nieuwe inzichten die invloed hebben op het
voorstel dan wordt dit aangepast. Daarna volgt er pas een besluit.
8. Mijn voorkeur is veranderd, hoe geef ik dit aan?
Bijgevoegd treft u een nieuw keuzeformulier aan. Dit kunt u terugsturen voor 2 februari naar
Mercatus. U mag u uw voorkeur ook per mail sturen naar info@mercatus.nl. Graag uw naam, adres
en voorkeur aangeven. Ook horen wij graag de reden van uw keuze.
Heeft u nog meer vragen? Op onze website www.mercatus.nl staan de meest gestelde vragen en
antwoorden. Ga naar: “ik ben huurder/huurdersparticipatie/Botenbuurt/downloads/veel gestelde vragen
Botenbuurt”.

