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1 lnleiding
Het afgelopen jaar heeft Vidomes u zowel via nieuwsbrieven als via informatie- en inloopbijeenkomsten

op de hoogte gehouden van de planontwikkeling in uw complex. ln de nieuwsbrief van l5 mei 2019 heeft

Vidomes u definitief laten weten dat wij uw woning gaan slopen.

Een beslissing die voor u als huurder nogal wat betekent. U gaat op zoek naar een andere woning en u
gaat uiteindelijk de woning waarin u nu woont verlaten.

Wij kunnen ons voorstellen dat dit bij u veel vragen oproept. Wij hopen dat we deze vragen met de

informatie in dit Sociaal Plan voor een belangrijk deel beantwoorden. Als er vragen over blijven, kunt u

deze tijdens de huisbezoeken die wij binnenkort gaan plannen bij ons kwijt. U kunt ons natuurlijk ook altijd

bellen op het moment dat iets niet duidelijk is.

Uitgangspunt voor dit Sociaal Plan is de bestaande wet- en regelgeving op landelijk, regionaal en lokaal

niveau. Wij hebben dit plan besproken met de klankbordgroep van de Roggeakker te Zoetermeer.

Het Sociaal Plan is per 1 oktober 2019 van kracht.
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2 Plann¡ng
De voorlooioe planning, zover deze voor u van belang is, ziet er als volgt uit.

December 2018- mei2019 Plan uitwerken

Een Sociaal Plan maken in samenwerking met een aantal

bewoners uit de Roggeakker

Het informeren van alle huurders en huisbezoeken

1 oktober 2019 De peildatum

De afgifte van een zogenaamde voorrangsverklaring op

basis van stadsvernieuwingsvoorrang

1 oktober 2020 Alle woningen leeg

Burgemeester en Wethouders van Zoetermeer nemen het definitieve besluit over de zogenaamde

actiegebied aanwijzing. Nadat het complex Roggeakker is aangewezen tot actiegebied kunnen op de

peildatum de voorrangsverklaringen in gaan. Dit is ook het moment waarop het Sociaal Plan formeel van

kracht wordt.

Roggeakker, Zoetermeer 4



3 Kader
3.', Juridisch kader

Uitgangspunt voor dit Sociaal Plan is de bestaande landelijke, regionale en lokale wet- en regelgeving

Dit betekent dat, naast wat er in de wet geregeld is, de basis wordt gevormd door enerzijds de

Huisvestingsverordening van de Gemeente Zoetermeer versie 2015 en anderzijds het sloopreglement

van Vidomes en de afspraken die zijn gemaakt binnen de regio Haaglanden.

Tijdens het maken van dit sociaal plan wordt er voor de regio Haaglanden gewerkt aan een nieuwe

huisvestingverordening. Wijzigingen die daar uit voort vloeien communiceren wij zodra ze bekend zijn.

Wij zijn gebonden aan de nieuwe wet en regelgeving om deze toe te passen.

3.2 Partijen
Het Sociaal Plan is besproken en opgesteld met een groep bewoners uit de Roggeakker. De

Huurdersraad van Vidomes is van de inhoud van dit sociaal plan geïnformeerd.

3.3 Werkingssfeer
Het Sociaal Plan heeft betrekking op de huurders van de woningen van Vidomes aan de Roggeakker 55

tlm 179 in Zoetermeer, waarvan de huurovereenkomst wordt ontbonden in verband met sloop.

Het sociaal plan is van toepassing op alle huurders die voor 1 oktober 2019 een huurcontract hebben

voor onbepaalde tijd en bijde gemeente op hetzelfde adres staan ingeschreven en feitelijk in de woning

woonachtig zijn.

3.4 Werkingsduur
Het Sociaal Plan geldt vanaf de peildatum tot en met het moment dat de laatste huurder met een vast
contract is verhuisd.

Vidomes betaalt de verhuiskostenvergoeding en de huurgewenningsbijdrage (indien van toepassing) ook

uit aan huurders die op eigen kracht verhuizen, vanaf het moment dat het besluit tot sloop/nieuwbouw

door de RvC van Vidomes op 8 mei 2019 is genomen, onder de voorwaarde dat ook het sociaal plan is

vastgesteld.
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4.1 Overleg Klankbord
Vidomes voert in de aanloop naar de herhuisvestingperiode regelmatig overleg met de bewoners. Tijdens
de daadwerkelijke periode van herhuisvesting betrekken Vidomes en de bewoners elkaar wederzijds bij
het beheer van het complex. Vidomes informeert ook de Huurdersraad over de inhoud van dit sociaal
plan.

4.2 lnformatie naar bewoners
Vidomes informeert u via (nieuws)brieven, informatiebijeenkomsten en huisbezoeken over de voortgang
van het traject. Daarnaast bezoekt een medewerker van Vidomes elke huurder tenminste één maal.
Samen met de bewoners worden de communicatiemomenten gekozen.

4.3 (lndividuele) begeleiding
De medewerker Projectbegeleiding en Communicatie begeleidt namens Vidomes het
herhuisvestingtraject, indien nodig ondersteund door een andere medewerker.

Al in het eerste huisbezoek kunt u aangeven of er speciale omstandigheden zijn. Bijvoorbeeld
omstandigheden die maken dat u extra ondersteuning of een afwijkend zoekprofiel voor uw nieuwe
woning nodig heeft. Samen met de medewerker van Vidomes bekijkt u in dit gevalwat de mogelijkheden
zin.

4.4 Leefbaarheid
Vidomes verplicht zich ertoe alles in het werk te stellen om de leefbaarheid in het complex tijdens het
periode van de herhuisvesting te waarborgen.

4 Overleg en communicatie

5 Herhu¡svesting
5.1 Aanvraagvoorrangsverklaringen(urgenties)
Voor het aanvragen van de voorrangsverklaringen bij de urgentiecommissie Zoetermeer moeten er door

Vidomes en u formulieren worden ingevuld, waarbij uw persoonlijke gegevens worden opgenomen.

Hiervoor maken wij met iedere bewoner een aparte afspraak. Voor het vinden van een andere woning is

het van groot belang dat u aan dit gesprek meewerkt.

Tijdens het gesprek vullen wij het aanvraagformulier voor de voorrangsverklaring met u in. W'rj geven u

indien nodig een nadere toelichting bij het Sociaal Plan. En wij horen het graag van u als er bijzondere

zaken op het gebied van sociaal, financieel of medisch gebied zijn, waarmee wij bijde herhuisvesting

rekening moeten houden.

Het is belangrijk dat u bij het gesprek van alle meerderjarige personen die meeverhuizen (behalve van uw

kinderen) een inkomensverklaring 2018 van de Belastingdienst in huis heeft. Doen alle meerderjarigen

belastingaangifte? Dan kunt u de formulieren zelf downloaden via 'Mijn Belastingdienst'. Als u geen

belastingaangifte doet, kunt u de inkomensverklaringen aanvragen bij de Belastingdienst via

telefoonnummer 0800 - 0543. Zoek voor u belt uw Burgerservicenummer op, want dat heeft u nodig. Het

duurt vaak even voordat u het formulier in huis heeft. Wij adviseren u dan ook om het ruim van te voren

aan te vragen.
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U gaat zelf op zoek naar een andere woning bij Woonnet Haaglanden (www.woonnet-haaglanden.nl). Zo

heeft u een goed beeld van de (on-)mogelijkheden en kunt u zelf reageren op een geschikte woning.

Heeft u hulp of advies nodig? Dan adviseert Vidomes u graag bij uw zoektocht naar een passende

woning.

Wij adviseren u om uzelf direct in te schrijven bij Woonnet Haaglanden. De kosten van uw inschrijving

vergoedt Vidomes.

U ontvangt na het huisbezoek een brief met daarin een bevestiging van de met u gemaakte afspraken en

een kopie van het aanvraagformulier.

5.2 De voorrangsverklaring
Nadat het aanvraagformulier voor de voorrangsverklaring is ingevuld, zorgt Vidomes eryoor dat deze bij

de gemeente wordt ingediend. U ontvangt daarna een beschikking van de gemeente (als uw gezamenlijk

belastbaar inkomen minder is dan € 46.237,- op moment van aanvragen). ln de beschikking staat, dat u
gedurende een jaar voorrang heeft op de woningmarkt in de regio Haaglanden. ln de beschikking van de

gemeente staat verder voor welke typen woningen uw voorrangsverklaring geldt, het zogenaamde

zoekprofiel (zie ook hieronder). Met uw voorrangsverklaring kunt u zelf op het woningaanbod op de

website vvww.woonnet-haaglanden.nl reageren en met voorrang in aanmerking komen.

U krijgt een voorrangsverklaring op basis van herstructurering.

Als er meer mensen op dezelfde woning reageren, dan geldt de volgende volgorde

1. Woningzoekenden met een voorrangsverklaring op sociale en/of medische gronden
2. Woningzoekenden met een voorrangsverklaring in verband met herstructurering
3. Woningzoekenden die vallen onder de Lokale beleidsruimte
4. Overigewoningzoekenden

Als er meerdere mensen met een urgentie die op dezelfde datum afloopt reageren op dezelfde woning,

krijgt degene met de langste woonduur de woning als eerste aangeboden. Als de eerste kandidaat'nee'

zegt, wordt het aanbod aan de tweede kandidaat gedaan. En zo verder.

5.3 Voor welke woningen geldt de voorrang?
U heeft met uw beschikking van de gemeente voorrang op sociale huurwoningen in de hele regio. Deze

regio bestaat behalve uit de gemeente Zoetermeer uit de gemeentes Den Haag, Leidschendam-

Voorburg, Delft, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, en Westland. De woningen

worden te huur aangeboden op internet op de site www.woonnet-haaglanden.nl. De woningen die te huur

zijn, vindt u dagelijks op de website.

Wilt u graag in Zoetermeer blijven wonen, maar lukt het u ondanks goed en regelmatig reageren op
passende woningen die vrijkomen niet om daar een woning te vinden? ln dat geval helpen wij graag

binnen de regelgeving bij het zoeken naar een oplossing.

Binnen de regio Haaglanden is het uitgangspunt dat een kandidaat via de voorrangsverklaring geen

stap(pen) voorwaarts mag doen op de carrièreladder. De woningen waarvoor de voorrang geldt, staan in
het zoekprofiel dat in de voorrangsverklaring is opgenomen.
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ln overleg met de gemeente Zoetermeer is er een zoekprofiel bepaald. Het zoekprofiel is gebaseerd op

het type woning welke u nu bewoond.

Voor ieder huishouden uit uw actiegebied geldt het zoekprofiel
. Flat met lift
. Flat zonder lift
. portiekwoning

ls één van de bewoners van uw huishouden ouder dan 65 jaar? Dan wordt aan uw zoekprofiel de

volgende woningtypes toegevoegd
. Seniorenwoning
. Benedenwoning

Bestaat uw gezin uit minimaal vier personen, waarvan tenminste 2 kinderen jonger zijn dan 12 jaar, of
bestaat uw huishouden uit 6 of meer personen dan wordt aan uw zoekprofiel de volgende woningtype

toegevoegd:
. Eengezinswoning

Woont u nu in een 4 kamer maisonnettewoningen dan wordt aan uw urgentieprofiel toegevoegd:
. Eengezinswoning

Tevens heeft u recht op eenzelfde woningtype als uw huidige woning. Dus woont u nu bijvoorbeeld in een

maisonnettewoning, dan wordt het zoekprofiel uitgebreid met een maisonnettewoning.

Het urgentieprofiel wordt vastgesteld op de huishoudsituatie zoals hijgeldt op de peildatum. Wijzigingen

in de gezinssituatie na de peildatum hebben geen gevolgen voor het urgentieprofiel.

De grootte van de woning waarvoor u in aanmerking kunt komen, hangt af van uw gezinssamenstelling

op de peildatum 1 oktober 2019.

Een ongeboren kind telt mee voor een andere woning vanaf een zwangerschap van 4 maanden op de
peildatum. U kunt dit aantonen met een zwangerschapsverklaring.

5.4 Wanneer krijgt u een woning daadwerkelijk toegewezen?

U kunt met uw urgentieverklaring op alle woningtypes in de regio Haaglanden reageren die zijn

toegevoegd aan uw zoekprofiel. Op andere typen woningen kan ook, maar dan geldt uw voorrangspositie

niet.

Er worden bij alle advertenties van vrijkomende woningen voorwaarden gesteld aan de toekomstige

bewoners. Deze voorwaarden bestaan uit de volgende onderdelen:

lnkomen volgens opgave Belastingdienst

Huishoudenssamenstelling. Aantal bewoners dus.

Leeftijd.

Ook met uw voorrangsverklaring moet u aan deze voorwaarden voldoen om een woning daadwerkelijk

toegewezen te krijgen.
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5.5 Wanneer krijgt u ggg!! voorrangsverklaring?
U kunt alleen reageren op een sociale huurwoning van een corporatie als uw inkomen tussen de € 0,- en

€ 46.237 ,- ligt (afhankelijk van de grootte van uw gezin). U kunt daardoor ook alleen voor een

voorrangsverklaring in aanmerking komen als uw (gezamenlijk) belastbaar jaarinkomen lager is dan €

46.237,-1

Als uw gezamenlijk belastbaar inkomen hoger is, bekijken we samen met u welke wensen en

mogelijkheden u heeft. U kunt dan bijvoorbeeld kiezen voor een huurwoning in de vrije sector (een

woning met een huurprijs vanaf € 720,42 ) of een koopwoning. Het aanbod van dergelijke huurwoningen

kunt u bijvoorbeeld vinden op de websites van Funda, Woonnet Haaglanden, Vidomes en verschillende

makelaars. Wijwijzen u graag de weg.

5.6 Spijtoptantenregeling
U heeft als herstructurering kandidaat recht op de zogenaamde spijtoptantenregeling. Dat betekent het

volgende. Als u zich binnen twee jaar, nadat u de huurovereenkomst voor uw nieuwe woning heeft

getekend, opnieuw inschrijft als woningzoekende, dan kunt u zich melden bij Vidomes. Vidomes vraagt

aan Woonnet Haaglanden uw oude inschrijfduur terug te zetten. Deze tíjdelijke (extra) inschrijfduur geldt

tot uiterlijk twee jaar na contract ondertekening en alleen bij de eerste verhuizing binnen deze 2 jaar.

5.7 Hoe vindt u een nieuwe woning
U kunt reageren op het woningaanbod via www.woonnet-haaglanden.nl. Als u vragen heeft, of hulp wilt

hebben bij het reageren, dan kunt u hiervoor altijd contact met ons opnemen. We helpen u graag verder

5.8 Wat als u geen woning vindt?
U zoekt zelf I maanden naar een nieuwe woning. Daarna neemt een medewerker van Vidomes weer
contact met u op om te bekijken hoe uw zoektocht verloopt en of u extra ondersteuning nodig heeft.
Natuurlijk kunt u tussentijds zelf ook contact met ons opnemen.

Vanaf 8 maanden na de ingangsdatum van uw voorrangsverklaring zoekt Vidomes actief met u mee naar

een woning. Zo zorgen wij ervoor dat u, als u zelf niet slaagt, u tenminste één aanbieding van passende

woonruimte krijgt. Passende woonruimte is woonruimte waarvoor u op basis van uw voorrangsverklaring,

uw inkomen en huishoudenssamenstelling voor in aanmerking komt.

Als u na afloop van de voorrangsverklaring nog geen alternatieve woonruimte heeft gevonden,

beoordelen wij op individuele basis of aanvullende bemiddeling door Vidomes mogelijk en noodzakelijk is.

Als u in de periode van actieve bemiddeling passende woningen onterecht weigert of als blijkt dat u geen

medewerking verleent aan tijdige verhuizing, dan start Vidomes een ontbindingsprocedure van de

huurovereenkomst bij de kantonrechter.

5.9 Terugkeergarantie
Op de plaats waar nu uw woning staat worden woningen teruggebouwd. Als er huishoudens zijn die terug
willen keren naar één van de nieuw te bouwen woningen, bieden we die mogelijkheid. Let wel: dit is wel
afhankelijk van de passendheid van de woning wat betreft inkomen en/of gezinssamenstelling. De

voorrang op de terugkeer is alleen mogelijk voor de woningtypes waarvoor u stadsvernieuwingsurgentie
heeft gekregen.

1 Prijspeil 1-1-2019
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Vidomes houdt alle oud-huurders die dat willen op de hoogte van de ontwikkelingen in de nieuwbouw.
Deze huurders krijgen als eerste een brief op hun nieuwe bij Vidomes bekende adres, waarin Vidomes
hen attendeert op de mogelijkheid terug te keren naar de nieuwbouw.

Huurders die hebben laten weten dat ze terug willen keren naar de nieuwbouw, hebben het recht om
hiervan afstand te doen als de woning niet voldoet aan hun wensen. Als door de verhuurder al kosten zijn
gemaakt in verband met materiaalkeuzes en dergelijke dient de huurder deze te vergoeden.

Bij terugkeer naar de nieuwbouw wordt er niet nogmaals een verhuiskostenvergoeding verstrekt.

6 Huurbeëindig¡ng
6.1 Huuropzegging
U krijgt van Vidomes te zijner tijd een officiële huuropzegging. Als reden geeft Vidomes in de brief die u
ontvangt aan, dat zij u de huur opzegt op grond van'dringend eigen gebruik' (de sloop van de woning

waarin u woont). Vidomes hanteert bijde huuropzegging de wettelijk geldende opzegtermijn van 6
maanden.

De opzegtermijn voor uzelf bedraagt minimaal één maand. U kunt de huur, met inachtneming van deze

termijn, per elke dag van de maand beëindigen. Om dubbele woonlasten te voorkomen, bent u over de
periode tussen opzeggen en daadwerkelijk opleveren van uw woning geen huur verschuldigd over de

verlaten woning. Dit geldt voor een maximale periode van één maand.

6.2 Oplevering van de woning
Wij verwachten van u, dat u uw woning als u verhuist leeg en bezemschoon aan ons ter beschikking stelt
Stoffering (gordijnen/vloerbedekking en dergelijke) kunt u achterlaten, als deze naar het oordeel van de

opzichter nog in redelijke staat verkeren. De kosten voor het verwijderen van eventuele asbesthoudende

materialen komen voor rekening van Vidomes. Let op: twijfelt u eraan of oude vloerbedekking
asbesthoudend is? Vraag dan altijd advies aan de opzichter van Vidomes, voordat u deze weg haalt uit

uw woning.

Als wij uw huuropzegging hebben ontvangen maken wij een afspraak met u voor een (voor)controle van

de woning (zie hiervoor ook de paragraaf over de zelf aangebrachte voorzieningen).

De opzichter maakt op het moment van de controle afspraken met u over hoe u de woning oplevert aan

Vidomes. Ook maakt hij een afspraak met u voor de eindcontrole en het inleveren van de sleutel. Bij de

eindcontrole noteert de opzichter de meterstanden. Let op dat u zelf uw contract beëindigd met de
nutsbedrijven.

6.3 De eindafrekening
Binnen veertien dagen nadat u de sleutels van uw woning heeft ingeleverd, ontvangt u van Vidomes de

eindafrekening. Hierin staat of u nog geld van ons terugkrijgt of aan ons verschuldigd bent. De afrekening

van de servicekosten vindt plaats binnen zes maanden na het afsluiten van het kalenderjaar.

Eventuele vorderingen die Vidomes nog op u heeft verrekenen we met de verhuiskostenvergoeding.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een huurachterstand of schade die door uw toedoen aan de woning is
ontstaan.

Roggeakker, Zoetermeer I ''o



6.4 Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV)

U kunt bij het verlaten van uw woning onder voorwaarden, een vergoeding krijgen voor bepaalde door

uzelf aangebrachte voorzieningen in de woning. Daarbij geldt, dat de voorzieningen moeten zijn

aangebracht en goedgekeurd volgens de voorwaarden van Vidomes.

Voor de hoogte van een eventuele vergoeding hanteren wij de regeling die binnen Vidomes gangbaar is

U leest hierover meer in de brochure: 'Zelf klussen aan uw woning'. Deze kunt u terug vinden op onze

website www.vidomes.nl .

Let op: alleen ZAV's die al zijn aangebracht voordat u in 2019 de brief ontving waarin de sloop werd

aangekondigd komen voor vergoeding in aanmerking!

7 I e e rege ngennancF
tt

7.1 Verhuiskostenvergoeding
De verhuiskostenvergoeding wordt door Vídomes uitgekeerd en bedraagt € 6.095,- (prijspeil 2019).

Dit bedrag wordt jaarlijks geÏndexeerd met het door het CBS vastgestelde inflatiepercentage, het CPl. De
peildatum voor de hoogte van het uit te keren bedrag is de datum waarop het sociaal plan van kracht

wordt.

De vergoeding wordt per woning één keer uitgekeerd aan die huurders voor wie het Sociaal Plan van

toepassing is. De verhuiskostenvergoeding wordt in twee delen aan u uitbetaald.
. De eerste termijn van € 3657,- (60% van het totaalbedrag) maakt Vidomes aan u over nadat u de

huurovereenkomst van de woning schriftelijk bij ons heeft opzegt.
. De resterende 40%, een bedrag van€.2438,- maken wijaan u over nadat u de woning leeg aan ons

ter beschikking heeft gesteld en wij de sleutels van u hebben ontvangen.

Eventuele vorderingen die Vidomes nog op u heeft verrekenen we met de verhuiskostenvergoeding

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een huurachterstand of schade die door uw toedoen aan de woning is

ontstaan.

7.2 Huurverhoging
ln 2019 en 2020 brengt Vidomes de jaarlijkse huurverhoging niet meer in rekening

7.3 Legeskosten
De legeskosten die u normaal gesproken moet betalen voor het aanvragen van een voorrangsverklaring

bent u niet verschuldigd. Daarnaast bent u, als u een andere woning heeft gevonden, vrijgesteld van de

betaling van legeskosten voor de huisvestingsvergunning.

Als u naar een andere gemeente verhuist, vergoedt Vidomes de kosten van de leges voor de

huisvestingsvergu nning.

Hetzelfde geldt voor de administratiekosten die verbonden zijn aan het nieuwe huurcontract. Deze

worden door Vidomes aan u vergoed. Voor uitbetaling kunt u uw factuur bij ons indienen.
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7.4 Huurtoeslag
Als de huurprijs van uw nieuwe woning volgens de normen van de rijksoverheid te hoog is in verhouding

tot uw inkomen, kunt u huurtoeslag aanvragen. U kunt hiervoor terecht bij de Belastingdienst
(www.belastingdienst.nl en www.toeslagen.nl). Heeft u hulp nodig? Vidomes helpt u graag bijde
aanvraag.

Vidomes hecht er zeer veel waarde aan dat de leefbaarheid in de buurt goed blijft, ook als de

uitverhuizingen in volle gang zijn. Om te voorkomen dat de leefbaarheid bij u in het complex achteruit

gaat als gevolg van een steeds groter wordende leegstand, gaan wij de woningen die leegkomen tijdelijke

verhuren.

Daarnaast nemen wij de volgende maatregelen om de leefbaarheid tot aan het moment van de sloop zo

goed mogelijk op niveau te houden:

. de brievenbussen van leegstaande woningen maken we dicht om te voorkomen dat deze 'vollopen'

. als het nodig is nemen we extra maatregelen die'afglijden'van de leefbaarheid in de buurt voorkomen

. indien nodig vindt er overleg plaats tussen de politie, de gemeente en Vidomes over zaken als extra

toezicht.

Wij vragen u als bewoner van het complex om problemen die u signaleert zo spoedig mogelijk aan

Vidomes door te geven. Wij kunnen dan afhankelijk van de situatie en het probleem in samenspraak met

u zoeken naar een passende oplossing.

8 Leefbaarheid

I Huurgewenning
Huurders die vanwege de sloop van hun woning moeten verhuizen en een huursprong maken (dat wil

zeggen voor hun nieuwe woning meer huur moeten gaan betalen) komen onder voorwaarden in

aanmerking voor huurgewenning.

De huursprong wordt vastgesteld op basis van het verschil in de bruto huur (netto huur inclusief

servicekosten, maar exclusief de kosten voor gas, elektriciteit, verwarming en water) van uw huidige en

nieuwe woning, na verrekening van de te verkrijgen huurtoeslag.

De huurgewenning is gebaseerd op een periode van drie jaar. U komt in aanmerking als de bruto

huursprong meer is dan € 50,- per maand met een maximum van € 150,- per maand

Vidomes betaalt de bijdrage in één keer uit. Dat doen we binnen twee maanden nadat wij het volgende

van u hebben ontvangen:
. Een kopie van uw nieuwe huurovereenkomst
. lndien van toepassing: uw nieuwe beschikking huurtoeslag
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Een inkomensverklaring van de Belastingdienst, waaruit blijkt wat uw inkomen(s) op het moment van

ondertekening van de huurovereenkomst was (tip: bewaar de inkomensverklaring die u nodig heeft

voor uw nieuwe woning daarvoor goed!)

U heeft tot zes maanden na huuropzegging van uw huidige woning de tijd om de huurgewenningsbijdrage

bij ons aan te vragen. Daarna nemen wij uw aanvraag niet meer in behandeling.

Berekening bijdrage huurgewenn¡ng

Vanaf € 50 tot € 100 50% 3SYo 15%

Voor het gedeelte in de

huursprong (na aftrek
huurtoeslag)

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Vanaf € 100 tot € 150 30o/o 20o/o

Daphne Braal

Bestuurder

10%

Als dit Sociaal Plan voor een huurder gevolgen heeft die voor hem of haar aanzienlijk ongunstiger zijn

dan voor de andere huurders, dan kan deze huurder een beroep doen op de hardheidsclausule. De

huurder kan ons in dat geval schriftelijk en onderbouwd vragen van het Sociaal Plan af te wijken.

Vidomes neemt over dit verzoek binnen 30 dagen een beslissing. Deze wordt schriftelijk en met redenen

omkleed aan de betreffende huurder meegedeeld. Vidomes legt een dossier aan van beroepen op de

hardheidsclausule en bijbehorende besluiten. Dit dossier speelt een rol in de evaluatie van dit Sociaal

Plan.

10 Hardhe¡dsclausule

11 Slotbepalingen
ln alle gevallen waarin het Sociaal Plan niet voorziet, zich ernstige problemen voordoen of waarin er
geschillen zijn over de toepassing, uitvoering of interpretatie kunnen huurders zich wenden tot Vidomes.

Als er toch niet tot een oplossing gekomen wordt, kan men zich richten tot de Geschillencommissie

Huursector Wonen Zuid-Holland.

De uitspraak van de geschillencommissie is voor beide partijen bindend.

Namens Klankbordgroep Roggeakker Namens Vidomes

T. Dries

Bewoner
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Aantekeningen:
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Gontact
L oBB - 84s 66 oo

We zijn bereikbaar van maandag tot

en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur

B Wr'atsnpp 06 13275s72

f facebook.com/vidomes

y twitter.com/vidomeskcc

O vidomes.nl

Y Postbus 390, 2600 AJ Delft
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