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Beste heer Van den Boom, 
 
N.a.v. uw brief over de huuraanpassing voor de huurders van Woonkwartier treft u onderstaand 
het advies van HV Fijn Wonen aan. 
 
Het bestuur van Fijn Wonen realiseert zich terdege dat Woonkwartier, net als alle andere 
woningcorporaties, continu bezig is met woningonderhoud, kwaliteitsverbetering en 
duurzaamheidsbeleid terwijl ook de betaalbaarheid voor de korte en de langere termijn in de 
gaten gehouden moet worden. 
 
Wij waarderen dan ook de inspanningen die Woonkwartier verricht om te functioneren als een 
goede sociale woningcorporatie. Tegelijk blijven wij het een onprettige gedachte vinden dat een 
deel van de huurders voor een (in punten) gelijkwaardige woning meer huur betaalt dan de 
meeste andere huurders, zeker als de verschillen echt fors zijn. Wij realiseren ons dat deze 
verschillen in huurpercentage niet zijn ontstaan door toedoen van Woonkwartier, maar dat ze 
voor het merendeel 'erfenissen' zijn van Bernardus Wonen en nu weer van WSG. 
 
Wij zijn blij dat Woonkwartier in het 'voorstel huuraanpassing 2019' aangeeft dat men ook dit jaar 
weer een gedifferentieerd huuraanpassingsbeleid wil voeren, waarbij huren boven 70% van de 
tabelwaarde max. 2,6 % worden verlaagd en huren onder de 70% max. 2,6 % worden verhoogd. 
Natuurlijk zouden wij graag zien dat er na de huuraanpassing 2019 helemaal geen huren meer zijn 
van meer dan 80% van de tabelwaarde. U geeft in uw voorstel aan dat u wil vasthouden aan een 
stijging de totale huursom van 1,6% en dat u alleen een extra inspanning wil doen om de huren 
boven 85 % sneller verlagen als de definitieve doorrekening uitwijst dat hiervoor ruimte is. Wij 
accepteren deze zienswijze en hopen dat de doorrekening goed uitpakt. 
 
Wij zien de uitnodiging voor de in uw schrijven aangekondigde evaluatie van het huidige 
huurbeleid graag tegemoet. 
 
Namens het bestuur van HV Fijn Wonen, 
 
René Visser, voorzitter 


