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Sociale Kaart Amsterdam
De Sociale Kaart Amsterdam heeft 
overzicht over alle organisaties en 
hulpverleners op het gebied van Zorg 
en Welzijn in de stad. Op de website kan 
op 14 thema’s gezocht worden. Bijvoor-
beeld ouderen, jeugd, mensen zonder 
huis, psychische problemen of huisart-
sen. Binnen elk thema kunt u dan nog 
specifieker op zoek gaan naar wie u kan 
helpen in uw wijk. Zie verder op www.
socialekaart.amsterdam.nl

Buurtteams Amsterdam
Op 1 april starten 33 buurtteams ver-
spreid over heel Amsterdam. U kunt 
er terecht met vragen op het gebied 
van sociale zorg, wonen, werk, geld, 
gezondheid en veiligheid. In het buurt-
team zorgen de betrokken organisaties 
samen voor de juiste ondersteuning van 
Amsterdamse burgers. In Amsterdam 

Oost starten vier buurtteams; in IJburg , 
Zeeburg, Watergraafsmeer en Oud-Oost. 
Kijk voor meer informatie over Buurt-
team Amsterdam op www.amsterdam.
nl/buurtteams.

Voor Elkaar in Amsterdam
Voor Elkaar in Amsterdam is een sa-
menwerking tussen sociale organisaties 
en burgers die anderen graag willen 
helpen. Het betreft een corona-hulpini-
tiatief dat verspreid over de wijken van 
de stad wordt uitgerold. Amsterdamse 
burgers worden aan elkaar gekoppeld 
als er, bijvoorbeeld, praktische hulp 
nodig is of gewoon een luisterend oor. 
Doel is een goede match tussen betrok-
kenen. Voor Elkaar in Amsterdam is van 
maandag tot en met vrijdag bereikbaar 
van 10:00-16:00 op tel.nr. 020-7670031 of 
bezoek de website: www.voorelkaarin-
amsterdam.nl

Gratis hulp in Amsterdam Oost
Buurtcampus
De Buurtcampus Oost vind u aan de 
Sumatrastraat 314. Kent u de Keuken-
tafel, het Spreekuur en de Kweekvijver 
van Buurtcampus Oost? Het zijn pro-
jecten waar u terecht kunt met vragen 
over duurzaamheid, kansengelijkheid, 
(digitale) geletterdheid en gezondheid. 
Tijdens Het Spreekuur van de Buurt-
campus kunt u vragen komen stellen 
over juridische onderwerpen. U wordt 
dan door ons persoonlijk geholpen. U 
komt meer weten via de site www.hva.
nl/buurtcampus-oost.

OBA-aangiftedagen
Er moet weer aangifte voor de belastin-
gen worden gedaan. Van 25 maart 2021 
tot en met 22 april 2021 kunt u daarvoor 
naar de Openbare Bibliotheek Amster-
dam (OBA). Onze medewerkers helpen u 
graag met het invullen van uw belas-
tingaangifte over 2020.

Particulieren: Wanneer u gratis hulp 
kunt gebruiken bij het invullen van 
uw formulier voor de Inkomstenbe-
lasting (IB) 2020, meldt u zich dan aan 
via de site van de OBA. Laat weten op 

welke dag u fysiek of online geholpen 
wilt worden. In Amsterdam Oost is dat 
mogelijk op 13 april 2021 in de OBA aan 
Javaplein 2.

ZZP’ers: Ook voor ZZP’ers is gratis hulp 
mogelijk. Dat gebeurt op 20 april 2021 
in de OBA-vestiging Oosterdok (fysiek of 
online). Dit geldt alleen voor zzp’ers die 
ondernemer zijn voor de BTW en een 
maximum inkomen van e 36.500 per 
jaar hebben.
Voor meer informatie kijk op www.oba.
nl/leren/leef-en-leerpunt/rekenen/belas-
ting/inschrijven-belastingdagen.html. 
Of bel de OBA (020-523 08 31 of HJS (06-
2115 8882).

Waar kan HJS u verder nog mee 
helpen?
Wij staan voor u klaar om uw vragen 
over IB-belasting, juridische - en sociaal-
maatschappelijke kwesties te beant-
woorden. Als we dat zelf niet kunnen, 
dan verwijzen wij u door naar een van 
onze samenwerkingspartners. #

Nog meer vragen? Ook op afstand kunnen 
wij veel voor u betekenen! Bel of mail ons. 
HJS is bereikbaar van maandag t/m donder-
dag van 09.00 tot 17.00 uur.
Telefoon: 06-21158882, Twitter @hva-hjs
e-mail hjs@hva.nl, website: www.hva.nl/hjs 

Waar kunt u hulp krijgen als u die nodig heeft? Dat kan bij de 
Sociale Kaart Amsterdam, de Buurtteams Amsterdam, de Buurt-
campus, Voor Elkaar in Amsterdam en de OBA-aangiftedagen. 

Dwars door het recht met HJS 
Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt 
in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben. 

Team OOST

Huurverhoging 2021

Er is nogal eens verwarring over wat  
er nu precies verstaan moet worden 
onder een sociale huurwoning. Voor  
de helderheid: dit kan zowel een huur-
woning van een corporatie als van een 
particulier zijn, zolang de kale huur-
prijs bij aanvang van de huur maar 
onder de toenmalige liberalisatiegrens 
lag. Dus ook als u nu meer betaalt dan  
e 752,33 (huidige liberalisatiegrens) kan 
het heel goed zijn dat uw woning toch 
een sociale huurwoning is. En dat u dus 
geen huurverhoging krijgt. 
Voor woningen die wel geliberaliseerd 
zijn (ook wel ’vrije sector’ genoemd) is 
de situatie op moment van schrijven 
nog niet helder. Tot nu toe was het 
altijd zo dat daar geen door de over-
heid vastgesteld maximum aan zit, 
tenzij daar in het contract iets over 
opgenomen was. 

Dit jaar is het de bedoeling om de 
huurverhoging te beperken tot 2,4 %. 
Op 16 maart stemt de Eerste Kamer 
hierover en is het zeker of het door-
gaat of niet. 

Bovenstaande geldt alleen voor de jaar-
lijkse huurverhoging van doorgaans 
1 juli, dus niet voor huurverhogingen in 
het kader van renovatie. #

Grote kans dat u het al gehoord heeft, 
maar voor wie het nog niet wist: er 
kan in 2021 geen huurverhoging ge-
vraagd worden voor kamers en niet 
voor sociale (‘gereguleerde’) huurwo-
ningen, ook geen inkomensafhanke-
lijke huurverhoging. 

Huurverlaging 2021

Deze regeling geldt helaas wel alleen voor huurders van sociale huurwoningen van 
corporaties. De gemeentelijke ‘Regeling Passende Huur’ is met het ingaan van deze 
wet komen te vervallen. 

Hieronder ziet u hoe hoog uw inkomen mag zijn om een huurverlaging te krijgen.

Een andere fijne regeling voor huurders betreft de mogelijkheid tot huur-
verlaging voor huurders met een sociale huurwoning en een huur die te hoog 
is in relatie tot het inkomen. Dit is de ‘Wet Eenmalige Huurverlaging’. 

Type huishouden  Inkomensgrens Huurverlaging naar

1 persoon  e 23.725,- e 633,25

1 persoon AOW op 1-1-’21 e 23.650,- e 633,25

2 personen  e 32.200,- e 633,25 

3 of meer personen   e 678,66

2, min. 1 AOW op 1-1-’21 e 32.075,- e 633,25 

3 of meer, min. 1 AOW op 1-1-’21  e 678,66 

In deze gevallen kunt u huurverlaging krijgen:
•	 U	had	heel	2019	een	inkomen	onder	de	inkomensgrens	voor	huurtoeslag	of	
•	 U	had	voor	uw	aanvraag	minstens	6	maanden	lang	een	inkomen	onder	de	
 inkomensgrens voor huurtoeslag.

In het eerste geval geeft de Belastingdienst de inkomensinformatie uit 2019 door 
aan uw corporatie. De corporatie geeft u automatisch huurverlaging. U ontvangt voor 
1 april een voorstel. In het tweede geval moet u zelf (voor eind van het jaar) een 
huurverlaging aanvragen bij uw corporatie. 
Mocht het zo zijn dat de corporatie dan nog niet meewerkt kan de lagere huur afge-
dwongen worden in een huurcommissieprocedure. Hoe en wanneer u deze aanvraag 
kunt indienen kunt u navragen bij uw corporatie. 
Als u dit lastig vindt kunt u hierbij hulp vragen van een medewerker van !WOON. 
Wij zijn te bereiken via 020 - 523 01 50 of oost@wooninfo.nl. # 

Spreekuren 
WoningNet

Heeft u hulp nodig bij het reageren op 
WoningNet, of heeft u een dringend 
probleem dat met WoningNet te maken 
heeft, dan kunt u ons bellen op 
020 - 523 01 50 of mailen op oost@
wooninfo.nl. 

Wij zorgen dan dat u teruggebeld wordt 
door iemand die u gaat proberen via de 
telefoon te helpen. 

Om te bepalen of wij u op een regel-
matige basis kunnen helpen met 
reageren zullen wij eerst een profiel-
check met u doen om te kijken hoeveel 
kans u maakt op het vinden van een 
andere woning via WoningNet. #

Net als onze reguliere spreekuren 
gaan ook onze spreekuren Woning-
Net i.v.m. de coronacrisis momenteel 
niet door.




