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verslag van Themabijeenkomst  
betaalbaarheid & beschikbaarheid  

vergaderdatum 6 februari 2019 

 

1. Opening 

Nathalie opent om 19.00 uur de bijeenkomst en heet iedereen welkom. Ze licht ieders rol 

kort toe. Van de bijeenkomst w o r d t  een verslag gemaakt dat samen met de 

presentaties van vanavond naar alle aanwezigen wordt gestuurd. Helaas is 

portefeuillespecialist Tessel Driesprong ziek en kan de Strategische Sessie (SBI) niet 

worden gegeven. Annemieke van Berkel zal een aantal sheets toelichten, maar omdat 

Tessel de inhoudelijke specialist is, zal hiervoor een nieuwe datum worden geprikt en 

worden meegenomen in de werkgroep. 

 
2. Toelichting proces 

De themabijeenkomsten zijn bedoeld om huurders te informeren en de thema’s 
 samen met de gemeente verder te verdiepen, zodat huurders de materie beter 
 begrijpen en zo beter beslagen ten ijs kunnen komen bij het opstellen van een 
 advies t.b.v. de prestatieafspraken. Deze themabijeenkomst is de tweede in een rij van 
 vier. Op 18 februari is de themabijeenkomst over wonen en zorg en op 4 maart gaat het 
over duurzaamheid. De eerste bijeenkomst over een thema is een startbijeenkomst met 
een brede groep huurders. Vervolgens gaat er  een werkgroep aan de slag bestaande uit 
2 tot 4 huurders, de gemeente en de Woningstichting. Deze werkgroep komt 2 tot 3 keer 
bij elkaar. Vervolgens komt de  brede groep huurders weer bijeen in een tussentijdse 
themabijeenkomst (juni). Dan wordt met elkaar gecheckt  of we op de juiste weg zijn. 
Vervolgens komt de werkgroep, indien  nodig, weer bij elkaar om evt. nog bij te sturen. 
Een laatste keer (september) komt de brede groep huurders bij elkaar om het advies te 
bespreken ten behoeve van de prestatieafspraken. 

 
3. Wensportefeuille de Woningstichting 

Op basis van diverse onderzoeksrapporten heeft de Woningstichting een wensportefeuille 
gemaakt. Zo kijken en monitoren we of we de komende jaren voldoende woningen in (met 
name) de goedkope en betaalbare voorraad beschikbaar hebben voor onze doelgroep. 
Samen met bewoners en gemeente willen we aan de slag om te kijken of we de juiste 
aantallen en woningen binnen ons bezit gelabeld hebben. We vragen hiervoor twee tot 
vier  huurders die mee willen denken en deel uit willen maken van deze werkgroep 
Betaalbaarheid en beschikbaarheid. Zij kunnen zich na de bijeenkomst aanmelden. 
 
Vragen 
 
Wanneer kunnen we de SBI sessie verwachten? 
Deze staat gepland op 21 maart a.s. en is de eerste bijeenkomst voor de werkgroep 
betaalbaarheid en beschikbaarheid (waar drie huurders van bovenstaande groep zich 
voor heeft aangemeld). 
 
 

4. Huurverhoging 

 Annemieke licht het voorstel van de huurverhoging toe (de presentatie is bijgevoegd).  

 
De belangrijkste punten uit de huurverhoging zijn:  
 

 Passend wonen nieuwe huurders 
Door de wet “passend toewijzen” (tenminste 95% van de huishoudens die recht hebben op 
huurtoeslag moet een woning toegewezen krijgen onder de aftoppingsgrens) wonen nieuwe 
huurders al in een woning die aansluit bij hun inkomen. 
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Vraag 
Wat als je net boven de huurtoeslaggrens zit als alleenstaande? 
Klopt dat deze groep niet in aanmerking komt voor huurtoeslag. Dit is echter een 
wettelijke gegeven en hier kan de Woningstichting niets aan veranderen.  Uit het overzicht 
inkomens in relatie tot woonlasten blijkt dat de woning dan betaalbaar blijft. Alleen voor 
gezinnen met kinderen wordt de betaalbaarheid een aandachtspunt  
 

 Wettelijke kaders 
De huurverhoging moet passen binnen de wettelijke kaders. Voor dit jaar zijn dit de kaders: 
 
Huursombenadering 
Ook dit jaar geldt de huursombenadering. De huursom is het totaal aan huurinkomsten in 
één jaar van alle huurders van de Woningstichting. Via de maximale huursomstijging 
reguleert de overheid de totale stijging van alle huurprijzen van de corporaties. Bij de 
huursombenadering krijgt niet iedere woning dezelfde huurverhoging. Woningen die nu een 
relatief lage huurprijs hebben ten opzichte van de kwaliteit, kunnen een hogere 
huurverhoging krijgen dan woningen die nu al een goede prijs ten opzichte van de kwaliteit 
hebben.   
 
Naast differentiatie op basis van het inkomen kan dus ook differentiatie op basis van prijs en 
kwaliteit in de huurverhoging worden doorgevoerd. Het totaal aan huurstijging mag in 2019 
niet hoger zijn dan gemiddeld 2,6%. Tenzij er een afspraak over is vastgelegd in de 
Prestatieafspraken. 
 
Hoe hebben wij de juiste prijs/kwaliteit vastgesteld? 
Voor het vastleggen van de juiste prijs/kwaliteit van de woningen werken wij met 
“streefhuren”. Bij het vaststellen van de streefhuur is gekeken naar de huurprijs die we 
maximaal mogen vragen voor de woning, naar de technische kwaliteit en naar het inkomen 
van de doelgroep voor wie we de woning beschikbaar willen hebben. 
 
Extra inkomensafhankelijke huurverhoging 
Net als de afgelopen jaren geldt er voor de hogere inkomens nog maar één inkomensgrens 
waarboven inkomensafhankelijke huurstijgingen zijn toegestaan. Deze grens ligt op  
€ 42.436,-. 
 
Er zijn echter twee groepen die uitgezonderd worden van de inkomensafhankelijke 
huurverhoging (Uitzonderingsgroep):  
1. huishoudens van 4 personen of meer; 
2. huishoudens waarbij iemand de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. 
 
Huurders die in de afgelopen twee jaar een extra inkomensafhankelijke huurverhoging 
hebben gehad en die te maken hebben met een inkomensdaling, kunnen een verzoek voor 
huurverlaging indienen. De huidige huurprijs van hun woning wordt dan gecorrigeerd met de 
opgelegde inkomensafhankelijke huurverhogingen van de afgelopen twee jaar. 
 

 Sociaal Huurakkoord 
In december 2018 hebben Aedes en de Woonbond een Sociaal Huurakkoord gesloten. 
Daarin is afgesproken dat de huurprijs van sociale huurwoningen de komende jaren 
gemiddeld niet meer verhoogd wordt dan met het inflatiepercentage. De afspraken uit dit 
akkoord konden niet meer voor 2019 in de regelgeving worden verwerkt. 
 
Het kabinet moet de Tweede Kamer nog informeren of en hoe de afspraken uit het Sociaal 
Huurakkoord in wet- en regelgeving zullen worden verwerkt. De genoemde lijnen in het 
akkoord sluiten aan bij ons huurbeleid. Dit akkoord geeft ons, na implementatie, meer 
mogelijkheden om bij de huurverhoging te sturen op betaalbaarheid.  
 

 Resultaten woonlastenonderzoek 
Om inzicht te krijgen in de betaalbaarheid van onze woningen, de financieel kwetsbare 
groepen en de maatregelen die er genomen kunnen worden, hebben wij een 
woonlastenonderzoek uit laten voeren.  
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In de onderstaande tabel is per huishoudenstype voor de verschillende inkomensklassen 
aangegeven wat de maximaal haalbare kale huur is als de besteedbare ruimte geheel wordt 
ingezet voor het betalen van de huur. Hierbij zijn ook de grenzen van passend toewijzen  
meegenomen. 
  

 
 
Voor sommige huishoudenstypes zijn goedkope huurwoningen (<= €417) nodig. Het gaat 
dan om jongeren tot 25 jaar met een inkomen rond het sociaal minimum,  
2-persoonshuishoudens van 25 jaar tot AOW met een inkomen rond het sociaal minimum 
en gezinnen met een inkomen rond het sociaal minimum. In absolute zin gaat dit in 
Wageningen om ongeveer 465 huishoudens.  
 

 Wijziging voorstel huurverhoging ten opzichte van voorgaande jaren 
De afgelopen jaren sloten we de huurders met een minimum inkomen uit van de 
huurverhoging. Omdat wij deze gegevens niet hebben, zijn deze huurders via de gemeente 
aangeschreven. Huurders konden deze brief van de gemeente bij ons inleveren en 
ontvingen dan een huurverhoging van 0%. U heeft ons gevraagd deze groep uit te breiden 
naar de groep huurders met een minimaal inkomen tot 130% van bijstandsnorm (norm die 
de gemeente Wageningen hanteert bij  toekennen van regelingen). Wij hebben dit 
onderzocht, maar administratief is dit onmogelijk. 
 
Het woonlastenonderzoek laat daarnaast zien dat de invloed van de huurverhoging voor 
deze huurders niet groot is. Huurverhoging én huurverlaging wordt voor lage inkomens 
grotendeels gecompenseerd door: 
• 1 euro huurverhoging >  circa € 0,66 gecompenseerd door huurtoeslag; 
• 1 euro huurverlaging >  circa € 0,33 besparing huurder door compensatie 
huurtoeslag. 
 
Daartegenover staat dat het inzetten op besparen van de energiekosten door middel van 
een energiecoach meer effect heeft op de maandelijkse lasten. Met een paar 
laagdrempelige en praktische maatregelen kan de energierekening drastisch omlaag 
worden gebracht.  
 
Dit jaar willen wij daarom geen uitzondering op de huurverhoging voor de huurders met een 
minimum inkomen maken. We gaan in 2019 starten met het inzetten van een energiecoach 
voor deze doelgroep. Onderstaand een voorbeeld uit de praktijk: 
 
Waarom een huurverhoging 
Annemieke laat aan de hand van een paar sheets de financiële positie van de 
Woningstichting nu zien en de komende jaren. En wat gebeurt er met de financiën van de 
Woningstichting als bijvoorbeeld de bouwkosten sterker toenemen dan we hadden 
verwacht? Op basis van de huidige begroting moeten we dus keuzes maken, willen we de 
komende jaren dat kunnen doen wat we moeten doen. Denk hierbij zowel aan 
onderhoudswerkzaamheden, het aflossingen van leningen, maar ook het uitvoeren van de 
duurzaamheidsopgave waar we voor staan. 
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Vragen 
Kan van de presentatie op pagina 7 het 2

e
 plaatje de gegevens van vorig jaar worden 

meegenomen? 
 

 
 

 Uitgangspunten voorstel huurverhoging 2019  

Op basis van de wettelijke kaders, de kaders uit ons huurbeleid en de resultaten van het 

woonlastenonderzoek hebben wij het voornemen de huur per 1 juli 2019 als volgt te 

verhogen: 

 

 

  Zelfstandige sociale huurwoningen: 

 Maximaal toegestane 

huurverhoging 

 

 Prijs-/kwaliteit 

Huidige huur/streefhuur 

tot 

70% 

70 tot 

100% 

boven 

100% 

Onder of gelijk aan  

€ 42.436,- 

4,1 % 

(inflatie* 

+ 2,5%) 

3,1% 2% 0%
 

Boven  

€ 42.436,- 

5,6% 

(inflatie* 

+ 4%) 

5,6%* 4,1%* 3,1%* 

 

Uitzonderings-

groep** 

4,1% 

(inflatie* 

+ 2,5%) 

3,1% 2% 0% 

 

 

 
Totale huursom komt naar verwachting uit op inflatie van 1,6% gemiddeld. Gemiddelde 
streefhuur is 70% (prijs/kwaliteit van de woning). 
 
Huurders met een inkomensdaling na inkomensafhankelijke huurverhoging 
Huurders die recht hebben op een huurverlaging vanwege inkomensdaling, kunnen heel 
2018 een huurverlagingsverzoek bij ons indienen. Op basis van de inkomensverklaring en 
op basis van het in het GBA vastgestelde omvang van het huishouden, stellen wij vast of de 
huurder recht heeft op een aanpassing van de huurverhoging naar een passend 
percentage. 
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Als laatste wordt de planning voor de huurverhoging doorgenomen. De werkgroep 
huurverhoging komt woensdag 13 februari om 19.15 uur bij elkaar om een advies te 
vormen. Op donderdag 14 maart om 19.15 wordt het advies besproken met de 
Woningstichting. 
 

5. Sluiting 
Nathalie bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid. Ze schetst het proces zoals hierboven 
omschreven en geeft aan dat de huurders die interesse hebben om deel te nemen in de 
werkgroep voor de kernvoorraad zich kunnen aanmelden. Huurders geven nog aan dat 
het van groot belang is dat er eerst een gezamenlijk aftrap wordt gedaan over de 
kernvoorraad en de SBI- sessie alvorens er goed aan de slag kan worden gegaan met de 
werkgroep.   
 

Werkgroepen Huurders  Datum Onderwerp 

Huurverhoging  
(contactpersoon 
Annemieke van Berkel) 

Sander Voogsgeerd 
Mien van Rennes 
Conny in ’t Veen 
Lidy Toonen 

13 februari 19.15 
14 maart 19.15 

Advies vormen 
Advies 
bespreken met 
dW 

Betaalbaarheid en 
beschikbaarheid 
(contactpersoon  
Marion Görlach) 

Aline den Hartigh 
Mien van Rennes 
Sander Voogsgeerd 

21 maart (tijdstip  in overleg) 

11 april (tijdstip  in overleg) 

25 april (tijdstip in overleg) 

SBI-sessie light 
Betaalbaarheid  
Beschikbaarheid 

 
 
 Bovenstaande huurders hebben zich opgegeven voor deze werkgroepen.   
 De brede samenstelling van de themagroep (samenstelling zoals op 6 februari) komt 

weer bij elkaar op 4 juni a.s. om 19.00 uur. De werkgroepen zullen dan een 
terugkoppeling geven van hun werkzaamheden. 
 
 


