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Sociaal statuut bij sloop/nieuwbouw                    

Stichting Woondiensten Enkhuizen (hierna te noemen WDE) spant zich als woningcorporatie 

voortdurend in om haar woningaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag van de huidige en 

vooral ook de toekomstige huurders. Dit gebeurt met strategisch voorraadbeleid en –beheer, waaronder 

ook de maatregel sloop/nieuwbouw valt.  

Het slopen en vervangen van een woning is voor de bewoner een ingreep met verstrekkende 

consequenties. WDE ziet het als haar plicht om hier zo veel mogelijk rekening mee te houden. Daarom 

worden de rechten van de huurders bij voorgenomen sloop/nieuwbouw vastgelegd in dit sociaal statuut. 

1. ALGEMEEN 

Het sociaal statuut van WDE is voor het eerst in werking getreden op 1 oktober 2004. Op  

10 december 2014 en op 27 maart 2018 is de inhoud geactualiseerd. 

2. PROCEDURE BIJ (VOORGENOMEN) SLOOP/NIEUWBOUW 

Per woningcomplex of een deel daarvan neemt WDE een sloopbesluit en deelt dit uiterlijk  

twaalf maanden vóór het beoogde tijdstip van feitelijke sloop mee aan de zittende huurders, waarbij 

ze worden gewezen op de in dit ‘sociaal statuut’ neergelegde rechten en plichten. 

a. Een medewerker van WDE gaat uiterlijk twaalf maanden vóór het geplande sloopmoment bij de 

zittende huurders op huisbezoek om hen te informeren over het ‘sociaal statuut’ en de wettelijke 

tegemoetkoming verhuis- en herinrichtingskosten
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. Wanneer de bewoner niet wil terugkeren naar 

een vervangende nieuwbouwwoning, krijgt deze voorrangsrecht op vervangende woonruimte. Dit 

recht geldt ook voor huurders die vanwege hun huishoudensgrootte niet kunnen terugkeren. In 

een gesprek worden woonwensen geïnventariseerd en wordt een ‘zoekprofiel’ bepaald. Afspraken 

in dit verband worden schriftelijk vastgelegd.  

 

b. Het recht op vervangende woonruimte geldt vanaf twaalf maanden vóór de geplande sloop. 

 

c. Voor zover mogelijk blijft de WDE medewerker die het huisbezoek heeft afgelegd de vaste 

contactpersoon voor de betreffende huurder tijdens het verdere proces. 

 

d. De huurder van een woning waarvoor een sloopbesluit is vastgesteld komt eenmalig in  

aanmerking voor een wettelijke tegemoetkoming verhuis- en herinrichtingskosten, voor zover de 

verhuizing het gevolg is van de sloop
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. De tegemoetkoming verhuis- en herinrichtingskosten 

wordt betaalbaar gesteld op het moment van opzegging door de huurder, vanaf twaalf maanden 

vóór de geplande sloop. De verhuizing wordt vermoed niet het gevolg te zijn van de sloop als de 

huurder opzegt tegen een datum die verder ligt dan twaalf maanden vóór de sloop.  

 

e. De huurprijs van de te slopen woning wordt bevroren vanaf het moment dat het besluit officieel 

aan de huurder is meegedeeld. 
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f. De huurder van de te slopen woning krijgt twaalf maanden vóór het geplande sloopmoment  

99 zoekjaren toegekend.  De 99 jaar wordt aan de woninginschrijving toegevoegd.  

 

g. De huurder die het huurcontract opzegt eerder dan twaalf maanden vóór de sloop, dient de woning 

achter te laten volgens vastgestelde regels van WDE die voor álle huurders gelden. 

 

h. WDE kan een leeggekomen woning vanaf het sloopbesluit zelf dan wel via derden in beheer en/of 

gebruik geven. 

 

i. Een huurder die de woning vanwege sloop moet verlaten en recht heeft op terugkeer naar een 

vervangende nieuwbouwwoning, wordt een tijdelijke wisselwoning ter beschikking gesteld. De 

huur van deze woning is niet hoger dan die van de achtergelaten woning.  

 

j. Voor een huurder met aanspraak op huurtoeslag garandeert WDE een woning onder de wettelijke 

huurtoeslag
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 aftoppingsgrens. 

3. EVENTUELE VERGOEDING VOOR ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN (ZAV’S) 

Onder verwijzing naar het door WDE gevoerde ZAV-beleid verstrekt deze géén financiële 

tegemoetkoming of vergoeding voor zelf aangebrachte veranderingen, tenzij dit vooraf bij de aanvraag 

van de ZAV’s schriftelijk met elkaar is overeengekomen én aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. 

Het ZAV-beleid van WDE vindt u op de website en in de brochure ‘zelf iets veranderen aan mijn woning’. 

4. MAATREGELEN TER BEVORDERING VAN DE LEEFBAARHEID 

De leefbaarheid in buurten en wijken waar gesloopt gaat worden komt door toenemende leegstand 

onder druk te staan. Daarom zetten alle betrokken partijen zich in deze periode extra in voor het 

behoud van de leefbaarheid van deze buurten en wijken. WDE doet dit door bijvoorbeeld tijdelijke 

verhuur, het aanbrengen van raambekleding of blijvend onderhoud aan voortuintjes. 

5. DIENSTVERLENING WDE AAN HUURDERS 

a. WDE is de huurders behulpzaam bij een eventueel beroep op huurtoeslag of een aanvulling hierop 

vanuit het gemeentelijk Woonlastenfonds.  

 

b. WDE is verantwoordelijk voor het afsluiten van nutsvoorzieningen in woningen waaruit bewoners 

moeten vertrekken. 

 

c. Oudere huurders die minder mobiel of slecht ter been zijn kunnen eventueel een beroep doen op 

de technische dienst van WDE voor het uitvoeren van kleine klusjes in de woning. De technische 

dienst kan deze huurders tegen een onkostenvergoeding van dienst zijn bij werkzaamheden 

rondom de verhuizing. 

                                           
2 https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ik-huurtoeslag-krijgen 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ik-huurtoeslag-krijgen

