
Bouwstenen
Het akkoord is opgebouwd uit meerdere bouwstenen. 
Uiteindelijk maken we het met elkaar betaalbaar door 
te werken aan acceptabele woonlasten. 

De huurprijs en de kosten voor energie (gas en 
elektra) zijn het belangrijkste hierin. Hoe draagt 
iedereen z’n steentje bij?

Acantus
Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de maximale 

hoogte van huurprijzen, hoe deze tot stand komen en hoe 

de huurprijzen zich ontwikkelen. De komende jaren werkt 

Acantus aan het verbeteren, vernieuwen en energiezuinig 

maken van woningen en het helpen van huurders. 

Huurders
Huurders kiezen voor een huis met een woonlast die past bij 

zijn/haar situatie. Daarnaast kunnen zij woonlasten verlagen 

door zuinig om te gaan met energie. Ook kunnen huurders kijken 

of geld bespaard kan worden door beter gebruik te maken van 

regelingen, belastingen en toeslagen waar zij recht op hebben. 

In sommige gemeenten kan dat via De VoorzieningenWijzer.

Huurdersorganisaties
Ondersteunen het akkoord, zijn jaarlijks betrokken 

bij het bijhouden van de eff ecten van het akkoord 

en zij blijven betaalbaar wonen agenderen. Ook zijn 

huurdersorganisaties betrokken bij het maken van de 

Prestatieafspraken met gemeenten.

Met elkaar 
Naast eigen acties, kijken we ook wat we samen kunnen 

doen. Zo gaan we samen het gesprek aan met andere 

organisaties die óók invloed hebben op de totale 

woonlasten, zoals gemeenten. Schouder aan schouder 

gaan wij met hen in gesprek over hoe zij kunnen bijdragen 

aan de verlaging van woonlasten voor onze huurders.

Het Woonlastenakkoord:  
hoe zit het?
We hebben het veur mekoar! De huurdersorganisaties en Acantus werken samen aan 

het betaalbaar houden van woonlasten voor 13.000 huishoudens in Noord- en Oost 

Groningen. Hoe? Dat staat in het woonlastenakkoord dat is gesloten: “Veur Mekoar”. 

Samenwerking is de fundering
“Met elkaar maken we het” zeggen we niet 
zomaar. Het Woonlastenakkoord is tot stand 
gekomen na een intensieve samenwerking tussen 
alle huurdersorganisaties, de huurderskoepel en 
Acantus. Deze samenwerking zijn we trots op!

Met elkaar maken we het betaalbaar.
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Waarom wordt de huur elk jaar verhoogd? 
Is dat nodig? 
Sebo Bakker - Huurdersorganisatie Oldambt
We willen natuurlijk het liefst dat de huren 
minder worden. Maar uiteindelijk betaalt 
Acantus vanuit de inkomsten ook de 
nieuwbouwprojecten. Er zijn ontzettend veel 
huizen nodig omdat we met steeds meer zijn.  
En steeds meer mensen zijn alleenstaand. Om 
aan de huizenvraag te voldoen moet Acantus 
dus ook blijven bouwen, en daarvoor is geld 
nodig. Daarom is wettelijk vastgelegd hoeveel 
Acantus de prijs per jaar mag verhogen. 

Kan ik iets doen aan het stijgen van 
mijn woonlasten? En wat doen de 
huurdersorganisaties?
Riny van der Meer - 
Commissie Huurzaken Veendam
De discussie over de stijgende woonlasten 
voeren we constant met Acantus.  
Als huurdersorganisatie zijn we altijd tegen 
woonlastenverhoging! Maar energiekosten 
worden ook steeds hoger. We proberen aan de 
mensen duidelijk te maken dat energieverbruik 
naar beneden moet, en dat je daar zelf iets 
aan kan doen. Maar aan de andere kant moet 
Acantus hierin ook maatregelen nemen, en dat 
is vastgelegd in het Woonlastenakkoord.

Het gaat vaak over duurzaamheid.  
Wat gebeurt hiermee?
Egge Bloem - Huurders in Pekela
De afspraak rondom verduurzamings
maatregelen is heel duidelijk: de woonlasten 
mogen er niet door stijgen. Oftewel: 
duurzaamheidsmaatregelen moeten wel iets 
uithalen voor huurders. Alleen wanneer het 
zorgt voor een minder snelle stijging of zelfs 
een daling, zullen de maatregelen worden 
doorgevoerd. En we blijven inzetten om  
advies te geven over hoe mensen zelf  
kunnen besparen. 

Het akkoord ligt er nu. 
Zijn de organisaties blij met wat er ligt?
Edo Ladage - Voorzitter Huurderskoepel Acantus
Er ligt een akkoord waarin duidelijk de invloed 
van de huurdersorganisaties zichtbaar is.  
De een zal er minder blij mee zijn dan de ander, 
maar het is een basis waarmee we goed verder 
kunnen werken. Waar ik het meest trots op ben: 
de afspraak dat 20% van de woningen onder de 
kwaliteitskortingsgrens blijft (huidige grens is 
€432,51). Zo houden we woningen betaalbaar 
voor de laagste inkomens en jongeren in  
de regio. 

Het woonlastenakkoord is tot stand gekomen in samenspraak met alle 

huurdersorganisaties van Acantus. Vier huurdersorganisaties beantwoorden  

vier vragen van huurders over woonlasten.

Huurdersorganisaties  
aan het woord

Met elkaar maken we het betaalbaar.



Internet, tv en bellen
De kosten voor internet, tv en bellen kunnen ook hoog oplopen. 
Lees hoe u deze kunt verlagen. 

•    Veel internetproviders bieden hoge internetsnelheden.  
Deze zijn voor de meeste activiteiten niet nodig. Misschien  
ben je voordeliger uit met een lagere internetsnelheid.

•    Kijkt u veel Netflix of Videoland en nauwelijks tv? Betaal dan niet 
te veel voor een uitgebreid zenderpakket als u toch nauwelijks  
tv kijkt. U kunt uw abonnement ook delen met anderen.

•    Bellen kan ook gemakkelijk via internet, bijvoorbeeld  
via FaceTime. 

Meer bespaartips op de achterzijde >

Met elkaar maken we het betaalbaar. In het woonlastenakkoord staan daarom de 

afspraken tussen huurdersorganisaties, Acantus en haar huurders. Maar je kunt zelf 

ook veel doen om de woonlasten laag te houden.

Bespaartips: hoe houdt  
u de woonlasten laag?



Eenvoudig energie besparen 
De energiekosten zijn een groot deel van de woonlasten. 
Met deze tips verlaagt u eenvoudig en kosteloos uw 
energieverbruik.

•   Zet uw thermostaat als u thuis bent één graad lager dan u 
gewend bent. Sluit alle deuren in huis.

•   Kies voor zuinige verlichting. Een ledlamp is 90% zuiniger 
dan een gloeilamp en verbruikt 85% minder stroom dan een 
halogeenlamp.

•   Let op sluipverbruik: veel apparaten die op standby staan, 
verbruiken nog steeds energie.  

•   Was effi  ciënt: Een wasmachine is een fl inke stroomverbruiker. 
Zet deze alleen aan als deze goed vol zit. Gebruik de ecostand 
als u die hebt en was kleding liever op 30 dan op 60 graden.

Toch recht op huurtoeslag?
U kunt van de overheid een vergoeding krijgen voor uw 
huurkosten: huurtoeslag. Deze regels voor huurtoeslag zijn 
in 2020 veranderd. Kreeg u voorheen geen huurtoeslag meer 
omdat uw inkomen daar net iets te hoog voor was? U komt daar 
nu mogelijk wel voor in aanmerking. U kunt een proefb erekening 
maken op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Bespaartips: hoe houdt u de woonlasten laag?
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