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Aan:   Woonforte directeur bestuurder Monique Brewster en  

Manager Wonen Hans van Haastrecht  

Van:  Bestuur Huurdersorganisatie Groene Hart 

Datum:  11 januari 2023 
 

Onderwerp: Servicekostenbeleid 

 
 

 

 
Geachte mevrouw, heer, 

 

 
Naar aanleiding van ons laatste overleg van 7 december, waar het servicekostenbeleid besproken is 

en uw adviesaanvraag van 23 december, doen wij u onze reactie toekomen. 

 
Op enkele onderdelen wil HOGH nog aanvullende informatie of verduidelijking ontvangen. Het gaat 

om de volgende onderdelen: 

 

Uitgangspunten (blz. 2 onderaan): 
 

[…] - Bij nieuwbouwprojecten of groot onderhoud projecten worden de aanpassingen bij de start 
beoordeeld op de financiële gevolgen, door wonen, vastgoed en financiën. Beoordeeld wordt wat redelijk 
is om aan kosten door te belasten.  

 

We hebben begrepen dat voor renovatie- of woningverbeteringsprojecten er andere voorwaarden of 
regels ten aanzien van het bepalen en vaststellen van servicekosten gelden. Graag zien wij hiervan 

een voorstel van Woonforte. 

 
Servicekosten componenten op hoofdlijnen: 

 
Centrale Verwarming 
[…] 
Verdeelsleutel individuele bemetering: 
Bij complexen met warmtekostenverdeelmeters worden de opgegeven energiekosten gesplitst in een 
variabel deel en een vast deel. ……………. 

 
In een eerder ontvangen afrekening van Woonforte wordt nader ingegaan op de vaste kosten 

component van centrale verwarming in combinatie met warm water (zie bijlage). U schrijft daarover 

in de servicekostenafrekening, bij het onderdeel  ‘Extra informatie warm water en centrale 

verwarming ‘, dat het hier gaat om ‘het bedrijfsklaar houden’ van de installatie. Onderdeel daarvan 
is ook het optreden (en dus de kosten) van warmteverlies. Het gaat hier om een onderdeel. Wij zijn 

benieuwd uit welke andere onderdelen deze vaste kosten verder zijn opgebouwd en welke 

kostenposten daar aan hangen. Kan Woonforte aangeven welke andere onderdelen hier bedoeld 
worden? 

 
Verdeelsleutel niet-individuele bemetering: 
Het aantal woningen op basis van het aantal m2 verwarmd vloeroppervlak. 

 

Welke complexen hebben (nog) geen individuele bemetering? 

 
Elektra verbruik collectieve meter  
We hebben twee complexen waar niet iedere woning een eigen energiecontract kan afsluiten. Er is één 
elektra aansluiting per complex. Waarna na de hoofdmeter de kosten verdeeld worden per woning. 
Verdeelsleutel: Per woning of per woning op basis van tussenmeters 
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We hebben begrepen dat het hier gaat om circa 100 huishoudens waarbij het elektraverbruik niet 

gemeten wordt met een eigen meter maar middels een tussenmeter aangesloten op een 
gemeenschappelijke elektrameter. Deze 100 huishoudens krijgen geen compensatie over de  

maanden november en december uitgekeerd. Hoe denkt Woonforte deze bewoners tegemoet te 

komen als de Rijksoverheid niet alsnog met een compensatieregeling komt voor die periode? 

  
Kookgas 
De kosten van het verbruik.  

 
Op 7 december heeft u toegezegd dat Woonforte gaat uitzoeken of er nog woningen/complexen zijn 

aangesloten op een collectieve gasmeter. Graag zien wij hiervan de resultaten. 

 

Tuinonderhoud 
Alleen nog van toepassing bij enkele BOG-contracten.  

 

Tijdens het overleg op 7 december ontstond er de nodige twijfel of er geen enkele wooncomplexen 

tuinonderhoud hadden voor rekening van huurders. Daarbij is onder meer het wooncomplex aan het 
Thorbeckeplein genoemd door ons.  U zou nagaan of Woonforte daadwerkelijk geen servicekosten 

tuinonderhoud in rekening brengt bij huurders van woningen. Graag zien wij hiervan de resultaten. 

 

 Waterverbruik 
De kosten van het waterverbruik door de huurder die op een collectieve meter zijn aangesloten, dit is 
voornamelijk bij de zorgcomplexen. Maar ook het waterverbruik voor het reinigen en het bijvullen van de 
collectieve cv-installatie.  

 
Vraag: Geldt dit alleen voor zorgcomplexen? 

 
Zonnepanelen 
Vanaf 1 juni 2022 brengen we bij mutatie bij een woning met zonnepanelen een gebruikersvergoeding 
per paneel in rekening in de servicekosten. Deze bijdrage is nu vastgesteld op € 3,25 per paneel voor de 
roerende panelen voor een periode van maximaal 15 jaar vanaf het moment dat het paneel geplaatst is. 

 

Vraag: wat is het beleid voor de periode daarna? 

 
Verder heeft u ons meegedeeld dat Woonforte: 
- geen zonneboilers, PVT-panelen gaat plaatsen en dus hierover dus niets hoeft te worden 

opgenomen; 

- de EPV-contracten (Energie Prestatie Vergoeding) bij NOM woningen buiten dit servicekostenbeleid 
vallen en 

- kosten voor het gebruik van parkeerplaatsen van Woonforte geen deel uitmaakt van de 

servicekosten, maar van de huurprijs van de woning. 

 
Graag zouden wij nog aanvullende informatie willen ontvangen naast de antwoorden op de nog 

openstaande vragen. 

 

 
 

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet. 

 
 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens het bestuur 
 

  

                                                           
Frederike Magez, Robér van Leeuwen, 

voorzitter 2e secretaris    
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