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Beste huurders en kopers van Woonstad

Met dit KR bericht willen we jullie informeren over: 

• Uitspraak bezwaar Prestatieafspraken
• Wijkambassadeurs
• Energietoelage tot 140% van minimum inkomen
• Bijeenkomst voor bewoners- en huurderscommissies
• Gezocht: leden Klantenraad

Uitspraak bezwaar Prestatieafspraken 
De Klantenraad heeft bezwaar gemaakt tegen de prestatieafspraken bij de 
Adviescommissie Geschilbeslechting Prestatieafspraken Woningwet. De 
Adviescommissie heeft onlangs uitspraak gedaan.

De minister van Volkshuisvesting, Hugo de Jonge, heeft hun advies overge-
nomen en ons bezwaar niet-ontvankelijk verklaard, lees afgewezen. 

De minister had sympathie voor ons bezwaar, maar kan niets doen omdat 
het de gemeentelijke politiek betreft. In zijn ogen gaat het geschil niet 
over de werkzaamheden waarmee Woonstad bijdraagt aan de uitvoering 
van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid, maar over het domein 
van de gemeentelijke politiek. Hoewel hij de zorgen over een afname van 
de sociale huurwoningvoorraad lijkt te delen, blijkt uit de uitspraak dat 
huurdersorganisaties ook met geschillen over de juistheid van de cijfers 
nergens terecht kunnen. 
De minister verwijst naar zijn beleidsbrief van 14 februari 2022, waarin 
de overheid de regie zal nemen te sturen op een Fair Share aan sociale 
woningbouw voor elke gemeente. Daarnaast geeft hij aan dat Rotterdam 
de komende acht jaar 15.000 sociale huurwoningen moet bijbouwen. 

Wijkambassadeurs 
Hart voor het wonen in uw wijk: kom langs op woensdag 15 juni a.s.  

Heeft u hart voor het wonen in uw wijk en lijkt het u leuk om samen met 
andere wijkambassadeurs te werken aan een prettige leefomgeving en 
goed wonen in uw wijk? De Klantenraad ontmoet u graag. Op woensdag 
15 juni 2022 van 19.00 tot 21.00 uur is er een speciale ontmoetings- en 
verkenningsavond bij de Aktiegroep het Oude Westen, Gaffelstraat 1-3.
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De gehele uitnodiging is hier te lezen. Voor meer informatie en aanmelden, 
kunt u contact opnemen via wijkabassadeurs@kwrs.nl.

Energietoelage tot 140% van minimum inkomen 
Eind april heeft de gemeente Rotterdam een grote gift gekregen. Hierdoor 
kan iedereen in Rotterdam met een inkomen van 140 procent van het wet-
telijk sociale minimum een energietoeslag van 800 euro krijgen. 

Heeft u in januari 2022 een inkomen van 140 procent van het sociaal 
minimuminkomen? Dan kunt u de energietoeslag van 800 euro zelf 
aanvragen. Dat kunt u doen tot einde van het jaar en via deze pagina 
https://rotterdam.nl/loket/energietoeslag-aanvragen. 

Ontving u in januari 2022 een uitkering van de gemeente Rotterdam? Dan 
hoeft u niets te doen. De gemeente heeft het bedrag van 800 euro al op uw 
rekening gestort. Daar heeft u een brief over ontvangen. 

Bijeenkomst voor bewoners- en huurderscommissies op dinsdag 31 
mei 2022 
De Klantenraad organiseert speciaal voor actieve bewoners een 
onderlinge kennismakingsbijeenkomst. Bent u actief in een bewoners- of  
huurderscommissie of bijvoorbeeld een klankbordgroep of bewonerswerk-
groep? U bent van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst op dinsdag 31 
mei van 19.30 tot 21.00 uur bij de Aktiegroep het Oude Westen, Gaffelstraat 
1-3. Tijdens de avond hoort de Klantenraad graag waar u zich als actieve 
groep voor inzet. Ook vertelt de Klantenraad kort waar zij zich mee bezig 
houdt. Doel van de avond is elkaar beter te leren kennen. Daarna kunnen 
we ook bespreken hoe we elkaar kunnen helpen en versterken. Wilt u 
zich aanmelden voor deze avond of meer informatie, dan kunt u contact 
opnemen via info@kwrs.nl.

Gezocht: leden Klantenraad 
De Klantenraad zoekt drie nieuwe leden. Wilt u graag meewerken aan het 
behartigen van sociale huurdersbelangen? Werkt u graag samen met een 
team van vrijwilligers/huurders van Woonstad Rotterdam? Denkt en praat 
u graag mee op beleids- en strategisch niveau en bent u voor 16-20 uur 
per maand beschikbaar? Dan is de Klantenraad misschien wel iets voor u? 
Belangstelling? Meer informatie kunt u hier terugvinden.

https://www.klantenraadwoonstadrotterdam.nl/wp-content/uploads/2022/05/A4-Poster-Digitaal.pdf
mailto:wijkabassadeurs%40kwrs.nl?subject=
https://rotterdam.nl/loket/energietoeslag-aanvragen
mailto:info%40kwrs.nl?subject=
https://www.klantenraadwoonstadrotterdam.nl/vacatures-2/
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Heeft u vragen of ideeën naar aanleiding van dit KR nieuwsbericht, laat het 
ons weten. 

Met vriendelijke groeten, 
De Klantenraad Woonstad Rotterdam.
info@kwsr.nl 
www.klantenraadwoonstadrotterdam.nl
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