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Geachte bestuursleden, 

 

Hierbij informeren wij u over de huuraanpassingen die we per 1 juli 2019 willen doorvoeren. 

Onze uitgangspunten zijn vergelijkbaar met de huuraanpassing in 2018. Woonkwartier wil, conform 

eerdere afspraken en uitgangspunten in de begroting, een inflatievolgend huurbeleid volgen. In 

afstemming met de huurdersvereniging hebben we er in 2018 voor gekozen om een gedifferentieerde 

huuraanpassing toe te passen. Huurders van DAEB-woningen die meer dan 70% van de maximale huur 

betaalden kregen een huurverlaging en huurders die minder betaalden een huurverhoging.  

 

Voorstel aanpassing per 1 juli 2019  

Woonkwartier stelt (in lijn met 2018) per 1 juli 2019 wederom een gedifferentieerd 

huuraanpassingsbeleid voor, waarbij de huren van DAEB-woningen met een netto huur boven de 70% 

met maximaal 2,6% (inflatie 1,6% +1%) zullen worden verlaagd en de huren van de DAEB-woningen met 

een netto huur onder de 70% met maximaal 2,6% zullen worden verhoogd. 

De exacte verhoging en verlaging hangt af van het huidige percentage van de maximale huur, de 

aanpassingen worden afgetopt op 70% van de maximale huur. 

Wij bieden hiermee voor het vierde jaar op rij een huurverlaging, gecombineerd met een relatief laag 

algemeen streefhuurpercentage van 70%. 

 

U heeft eerder aangegeven liefst een snellere huurverlaging te wensen voor de categorieën boven de 

70%. Per 1 januari 2019 hebben 1038 DAEB-woningen een huur van meer dan 70% (de overige DAEB 

huren zijn gelijk of minder dan 70%). Van de hogere huren zijn er 227 met een huur hoger dan 80%. 
Doorrekeningen laten zien dat we met de voorgestelde huurverhoging van max. 2,6% en een verlaging 
van max. 2,6 %, uitkomen op een totale huursomstijging van circa 1,6%.  De huursomstijging van 1,6% 
(inflatie) is een ondergrens voor Woonkwartier. 

 

Afhankelijk van de definitieve doorrekening, zijn wij bereid om eventueel extra beschikbare ruimte in te 

zetten om huren te verlagen. Namelijk door huren met een netto huur van meer dan 90% van de 

maximale huur (zoals ook in 2018) direct te verlagen tot onder de 90% (het betreft woningen uit het 

voormalig WSG bezit) en de huren boven de 85% extra te verlagen.  

Uitkomst van de totale huursomstijging met als resultaat minimaal 1,6% is voor ons echter leidend.  
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Voorbehoud wat bij de huidige doorrekeningen moet worden gemaakt is de actualisatie van WOZ 
waarden (van invloed op de WWS punten en daarmee streefhuur per woning) en eventuele aanvullende 
(nog niet bekende) kaders vanuit het Sociaal Huurakkoord. 

 

Gezien de geplande uitgaven de komende jaren voor kwaliteitsverbetering en duurzaamheidsopgave 

kan Woonkwartier het niet verantwoorden nog meer huurverlaging toe te passen. 
 

Voor het overige vastgoed zijn onze keuzes als volgt: 

• Niet-DEAB woningen (liberaal segment): geen huurverlaging en een verhoging van minimaal 
1,6.% en maximaal 2,6 % afhankelijk van de afstand van huidige netto huur tot de streefhuur die 
geldt voor dit segment (min. 80% van maximale huur); 

• Huren van garages en parkeerplekken de maximale huurverhoging conform het onderliggende 

huurcontract toe te passen tot het niveau van de streefhuur (o.b.v. taxatiewaarde). Dit is een 

gewijzigd beleid ten opzichte van eerdere jaren. Noodzakelijk  vanwege de dekking voor de 

(recent gewijzigde) BTW wetgeving voor dit bezit; 

• Huren van zorg en maatschappelijk vastgoed (ZOG, MOG) en bedrijfsruimtes (BOG) zijn 

contractueel vastgelegd en worden jaarlijkse conform aangepast. Deze aanpassingen vallen 

buiten de scope van dit voorstel. 

 

Herziening huurbeleid in 2019 

Woonkwartier heeft het percentage van 70% gekozen om te zorgen voor voldoende passend aanbod 

voor de huidige en nieuwe huurders. Dit relatief lage percentage gebruiken wij als middel om te voldoen 

aan onze volkshuisvestelijk opgave, maar dit percentage is geen doel op zich. Onze opgaven gaan verder 

dan betaalbaarheid van de woningvoorraad op korte termijn. In 2019 zal Woonkwartier herzien. Begin 

2019 zullen we het huidige huurbeleid, in nauwe afstemming met de huurdersvereniging, evalueren. 

Hiervoor ontvangt u binnenkort een uitnodiging. We zullen analyseren of de huidige beleidslijn het 

meest effectieve middel is om de betaalbaarheid van onze woningen op de langere termijn te 

garanderen, gecombineerd met duurzaamheid en overige volkshuisvestelijke opgaven. 

 

Proces en planning 

U wordt vriendelijk verzocht om uw advies uit te brengen over het voorstel zoals in deze brief is toelicht. 

In verband met de voorbereidingen die wij moeten gaan treffen voor de aanzegging van de 

huuraanpassing, ontvangen wij liefst zo spoedig mogelijk uw advies, uiterlijk op 20 maart a.s.  

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen hierover kunt u zich richten tot Karin 

van Spijk. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Ruud van den Boom  

Directeur-bestuurder 


