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Sociale huur voor iedereen
die haar nodig heeft

Oproep personen
Uit onderzoek blijkt dat de hieronder vermelde persoon waar-
schijnlijk niet meer op het adres woont waarop hij in de Basisregi-
stratie personen (BRP) staat ingeschreven:

Naam: Dennis Smit
Geboortedatum: 22-12-93

Omdat hij geen adreswijziging heeft doorgegeven is de gemeente
van plan de in de BRP opgenomen persoonslijst op te schorten, met
de aanduiding ‘verblijfplaats onbekend of vertrek naar het 
buitenland’. Dit betekent dat hij vanaf dat moment niet meer 
ingeschreven staat als ingezetenen in Nederland. 

Deze persoon wordt verzocht binnen vier weken na deze publica-
tie aangifte te doen van verhuizing of van vertrek naar het 
buitenland. Na deze datum wordt de persoonslijst opgeschort.
Daarna kan hij nog gedurende zes weken een gemotiveerd 
bezwaar hiertegen indienen bij burgemeester en wethouders.

Meer informatie: team Publiekszaken en Veiligheid, per mail te 
bereiken via info@tynaarlo.nl of telefonisch via het algemene 
nummer van de gemeente (0592-266662).

Wie is de baas over de corporaties?
Vorig jaar (2017) hebben enkele organisaties over de sociale huis-
vesting afspraken gemaakt: de woningcorporaties Woonborg en
SEW (Eelde), de gemeente en de huurdersverenigingen AH WOON
en HBV (Eelde-Paterswolde). 

De gemeente is hierin één van de partijen. Ze is daarbij niet de baas
van de woningcorporaties en ook niet de toezichthouder. De 
corporaties maken hun eigen keuzes, in goed overleg met onder
andere de gemeente.

Er is wel een extern toezichthouder: de landelijk Autoriteit 
Woningcorporaties. Zij bewaakt de prestaties van de corporaties,
hun financiële gezondheid en hun integriteit. 

Contactinformatie

Bezoekadres:
Gemeentehuis Tynaarlo
Kornoeljeplein 1, 9481 AW Vries
Gemeentewerf/milieustraat
Zuidlaarderweg 33, 9482 TV Tynaarlo
Telefoon: 0592 - 266 662
info@tynaarlo.nl
www.tynaarlo.nl

Openingstijden:
Openingstijden van het gemeentehuis 
en de milieustraat vindt u op www.tynaarlo.nl

Welzijn, ondersteuning en jeugdhulp:
0592 - 266 737

Afspraak maken:
Voor alle gemeentelijke diensten kunt u uitsluitend opafspraak terecht. Voor het afhalen van documentenhoeft u geen afspraak te maken.Een afspraak maken doet u zo:• Via de button “afspraak maken” op www.tynaarlo.nl• Met een telefoontje naar het gemeentehuis• Bij de receptie in het gemeentehuis

Welzijn, ondersteuning en jeugdhulp
Telefoon: 0592 - 266 737 
e-mail: sociaalteam@tynaarlo.nl
Internet: www.tynaarlo.nl
Inloopspreekuur sociale teams: 
dinsdag:    10.00-12.00 uur bij Trias, Nw. Rijksweg 37, Vries
dinsdag:  10.00-12.00 uur in Ons Dorpshuis, B. Boermalaan 4,  Eelde
woensdag:  9.00-12.00 uur in De Ludinge, Ludinge 4, Zuidlaren

Contact sociaal raadsvrouw
Met vragen over de ondersteuning die de gemeente voor u regelt
kunt u terecht bij de sociaal raadsvrouw, Jet Grolleman. 
• telefoon: 06-11289290 (op werkdagen); 
• e-mail: sociaalraadsvrouw.tynaarlo@gmail.com

Door een gesprongen leiding bij het rioolgemaal van de gemeente
Tynaarlo aan de Industrieweg in Paterswolde zijn donderdagavond
9 augustus de Corsohal, een schuur en het nabijgelegen volkstui-
nencomplex ondergelopen. Ook op de wegen lag rioolwater.

Het lek is ontstaan door een barst in de leiding van een buffer. De
buffers worden gebruikt om rioolwater tijdelijk op te slaan. Het gaat
dan om zowel vuil- als regenwater.

Zodra het probleem bekend werd, is de pomp die de buffer volpompt
met het rioolwater uitgezet. Daarna liep het water op de meeste
plaatsen snel weg. Bij de Corsohal hebben de mensen die op dat 
moment aan het werk waren voor het Corso zich ingezet om de 
wateroverlast tegen te gaan en spullen veilig te stellen.

Een medewerker van de gemeente is bij het grootste deel van de 
omwonenden langs geweest. Sommigen hebben geen wateroverlast
gehad. Waar dit wel het geval is kunnen mensen contact opnemen
met hun verzekeraar.

In het nabijgelegen volkstuinencomplex wordt verder onderzoek
naar de grond gedaan. Dinsdag 21 augustus zijn daar grondmonsters
genomen, om te kijken hoe de grond in de moestuinen in de toe-
komst verantwoord gebruikt kan worden. 

De woordvoerder van de moestuinvereniging, de heer Van Dost,
heeft bekend gemaakt dat de vereniging besloten heeft de huidige
oogst als verloren te beschouwen.

Wateroverlast in Paterswolde
door gesprongen leiding 

Aan wie verhuren de
woningcorporaties?
Aan alle mensen met een inkomen tot t 41.056.

De rijksoverheid (‘Den Haag’) is enkele jaren geleden strengere 
eisen gaan stellen aan de groep mensen aan wie woningcorpora-
ties huurwoningen mogen verhuren. 

De goedkoopste sociale huurwoningen zijn daarom voor mensen
met de laagste inkomens. Dit om ervoor te zorgen dat voor die
groep voldoende woningen beschikbaar blijven.

Omgekeerd is het uiteraard niet de bedoeling dat corporaties
duurdere sociale huurwoningen verhuren aan mensen die dat niet
kunnen betalen. Dit om te voorkomen dat de nieuwe huurders in
financiële problemen komen en onnodig steun van de samen-
leving nodig hebben.

Iedereen met een inkomen onder de t41.056 komt in aanmerking
voor een sociale huurwoning.
• Voor de goedkoopste sociale huurwoningen, met een huur van

minder dan t598, komen alleen huishoudens in aanmerking met
een gezamenlijk inkomen van maximaal t 36.798. Woonborg
probeert 95 procent van haar huren in de gemeente Tynaarlo 
onder dit bedrag te houden. SEW streeft naar 78 procent.

• Voor een iets duurdere woning, met een huur tussen t 598 en
t 640, komen alleen huishoudens in aanmerking die maximaal
t 36.798 verdienen, en minimaal t 22.400 (alleenstaanden) of 
t 30.400 tweepersoonshuishoudens. Voor huishoudens met
méér dan twee personen is er geen ondergrens.

• Voor de duurste sociale huurwoningen, met een huur tussen 
t 640 en t 710, komen huishoudens in aanmerking met een 
inkomen van maximaal t 41.056, en minimaal t 22.400 
(eenpersoons) of t 30.400 (twee- of meerpersoonshuishoudens). 

Hoeveel sociale huurwoningen zijn er in Tynaarlo?
Woonborg en SEW hebben in totaal ruim 2.000 sociale huurwoningen in onze gemeente. Volgens de
prestatieafspraken die de corporaties met de gemeente en de huurderverenigingen hebben gemaakt,
moet dat aantal behouden blijven. De voorraad was eind 2017 als volgt opgebouwd. 

Gaan de huren omhoog?
Woonborg en SEW verhogen de huren in 2018 gemiddeld met maxi-
maal de inflatie.  Woonborg probeert bovendien de huren gemiddeld
beneden de 62 procent te houden van de huur die wettelijk maximaal
is toegestaan. 

De corporaties, gemeente en huurderverenigingen in Tynaarlo heb-
ben afgesproken dat maatregelen om een woning energiezuiniger
te maken, niet tot hogere woonlasten mogen leiden. 

Woonlasten bestaan niet alleen uit de huur, maar ook uit de 
kosten voor energie en lokale belastingen. Om die maatregelen te 
betalen mag de huur wel omhoog, maar alleen wanneer de ener-
giekosten (gas, elektriciteit) minstens evenveel omlaag gaan. 

staan dan er zijn, en in het andere juist minder. Dan
kan een corporatie op de ene plek woningen 
verkopen en op een andere nieuwe bouwen. Zo
praat de gemeente al enige tijd met Woonborg
over eventuele bouw van woningen in Vries.

Een extra reden daarvoor is dat ook onderzoekers
naar de woningbehoeften ernaast kunnen zitten.
De toekomst blijft lastig te voorspellen. Daarom 
volgen burgemeester en wethouders met grote 
belangstelling de lengte van de wachtlijsten voor
sociale huurwoningen. “Jazeker,” zegt wethou-
der van wonen Pepijn Vemer, “en wanneer die 
dreigen op te lopen, vragen we de woningcorpo-
raties hoe dat probleem op te lossen en liever: 
te voorkomen.”

Uit een vorig jaar gehouden onderzoek in de regio
Groningen-Assen blijkt dat er voldoende sociale
huurwoningen zijn in onze gemeente. Vandaar
ook dat er afspraken zijn gemaakt over het behoud
van het aantal sociale huurwoningen. Dat wil niet
zeggen dat er geen nieuwe gebouwd moeten
worden.

Zo moeten de meeste woningen verduurzaamd
worden, onder meer beter geïsoleerd. Bij 
sommige woningen kost dit zo veel, dat ze beter
vervangen kunnen worden door nieuwbouw. 

Daarnaast is het mogelijk dat sociale huurwonin-
gen op de verkeerde plaats staan. In het ene dorp
kan behoefte aan méér sociale huurwoningen be-

Zijn er genoeg sociale huurwoningen?

gezinssituatie past. En hun woonlasten moeten bij
het inkomen van het huishouden passen. 

Vijf vaker gestelde vragen zijn:
1. Aan wie verhuren de woningcorporaties?
2. Hoeveel sociale huurwoningen zijn er in 

Tynaarlo?
3. Wie is de baas over de corporaties?
4. Gaan de huren omhoog?
5. Zijn er genoeg sociale huurwoningen?

Er komen afgelopen weken bij de gemeente 
meerdere vragen binnen over de sociale woning-
bouw in onze gemeente. Daarom op deze pagina
de feiten op een rij.

Doel van alle bij de sociale huisvesting betrokken
instellingen en organisaties: woningzoekenden
moeten binnen een redelijke termijn een sociale
huurwoningen kunnen vinden die bij hun 


