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Beste leden van de werkgroep huurverhoging, 
 
Op 1 juli 2022 voeren wij de jaarlijkse huurverhoging uit. Dinsdag 8 maart 2022 hebben 
wij u onze uitgangspunten en ons voorstel voor deze jaarlijkse huurverhoging 
gepresenteerd. Met deze brief bevestigen wij ons voorstel en vragen wij u om uw 
advies op ons voorstel. 
 
Wettelijke kaders 
De huurverhoging moet passen binnen de wettelijke kaders. Voor dit jaar zijn er twee 
opties binnen die wettelijke kaders: 
 
Optie 1: Maximale huurverhoging die niet afhankelijk is van het inkomen: 

• 2,3 % voor een huurprijs vanaf € 300; 
• € 25, als de huurprijs onder de € 300 is. 

 

Optie 2: Maximale huurverhoging afhankelijk van het inkomen: 

 

 



 

Naast het maken van onderscheid (differentiatie) op basis van het inkomen kunnen we 
ook differentiatie op basis van prijs en kwaliteit in de huurverhoging doorvoeren. Het 
totaal aan huurstijging – de huursom – mag voor zelfstandige sociale huurwoningen in 
2022 niet hoger zijn dan gemiddeld 2,3%. De maximale huurverhoging per woning is 
2,3% (inflatie december 2021).  
 
In vergelijking met andere jaren is door dit lage percentage en de aanpassing van de 
extra inkomensafhankelijke huurverhoging naar bedragen, deze ruimte voor 
differentiatie minimaal. 
 
We mogen wettelijk gebruik maken van een extra bandbreedte van 1%, als we dit 
hebben opgenomen in de prestatieafspraken. Deze extra bandbreedte hebben we 
inderdaad opgenomen in de prestatieafspraken, maar wij stellen voor dit jaar geen 
gebruik te maken van deze mogelijkheid. 
 
Inkomensgrens 
De inkomensgrenzen voor de huurverhoging zijn aangepast. Er gelden verschillende 
inkomensgrenzen per type huishouden (zie het eerdergenoemde overzicht). Door deze 
aanpassing is de groep huurders met een hoog inkomen in een goedkope huurwoning 
kleiner geworden. In eerdere jaren was deze bij ons ongeveer 18%. Nu is het de 
verwachting dat het gaat om een landelijk gemiddelde van 5 tot 6%. Wij streven naar 
een passende huurprijs bij het inkomen en vinden dat huurders met een hoger 
inkomen ook een hogere huurprijs kunnen betalen. Graag onderzoeken we met jullie 
de mogelijkheden voor volgend jaar. 
 
Uitzonderingsgroepen 
In tegenstelling tot eerdere jaren is er nog maar één groep die geen 
inkomensafhankelijke huurverhoging mag krijgen: een deel van de chronisch zieken en 
gehandicapten. Wanneer zij voldoen aan de door de overheid vastgestelde 
voorwaarden, kunnen zij zelf de correctie aanvragen. Doordat we voorstellen dit jaar 
geen inkomensafhankelijke huurverhoging te vragen, is dat nu niet nodig. 
 
Minder goed geïsoleerde woningen 
Betaalbaar wonen is één van de prioriteiten in ons ondernemingsplan ‘Een betaalbaar 
thuis in een fijne buurt’. Het gaat hier niet alleen om huur, maar ook om de 
energielasten. 
 
De energielabels E,F en G hebben een lagere waardering in het 
woningwaarderingsstelsel. De huurders van deze woningen betalen hierdoor een 
lagere huurprijs. Omdat de energielasten wel onderdeel zijn van de totale woonlasten 
en aanzienlijk stijgen, hebben wij in onze onderhoudsprojecten extra aandacht voor het 
verduurzamen van de woningen. Voorbeelden hiervan zijn onze groot 
onderhoudsprojecten in Pomona/Asterstraat en de Nude.  
 
De overheid heeft via de gemeente geld ter beschikking gesteld voor de aanpak van 
energiearmoede (hoge energierekening en laag inkomen) bij huishoudens met een 
inkomen tot 130% van de toepasselijke bijstandsnorm. Omdat 75% van deze 
huishoudens in een huurwoning van de Woningstichting woont, heeft de gemeente ons 
gevraagd samen een deel van dit beschikbare budget op straat-/buurtniveau in te 
zetten. Dit sluit aan bij een eerder door de werkgroep gegeven advies . Wanneer blijkt 
dat aanpassingen in een woning een bijdrage leveren aan betaalbare woonlasten, was 
uw advies ook de rest van de straat te informeren over de gekozen energiebesparende 
maatregelen.  
In de volgende werkgroep betaalbaarheid geven we een inhoudelijke toelichting op de 
samenwerking met de gemeente. 
 



 

Aftopping huurprijzen 
Zoals altijd toppen we de huurprijzen af op de liberalisatiegrens van € 763,47 (prijspeil 
2022).  
 
Waarom een huurverhoging? 
Het inflatiepercentage (2,3%) dat we moeten gebruiken voor de huurverhoging ligt 
onder de totale inflatie over 2021. Deze was 2,7%. Inmiddels stijgt dit percentage snel 
verder. Ook de grondstof- en energiekosten stijgen. De stijging van de bouwkosten 
bedraagt voor 2022 naar verwachting 4 tot 6%. Ook de rente stijgt inmiddels. 
Daarnaast weten we nog niet wat het effect zal zijn van de oorlog in de Oekraïne. 
Onze kosten stijgen dus sneller dan de extra huuropbrengst uit de huurverhoging. We 
hebben de huurverhoging van 2,3% daarom zeker nodig om onze ambities uit ons 
ondernemingsplan waar te kunnen maken.  
 
In onze huidige begroting hebben wij vanuit onze ambities veel investeringen 
opgenomen. Deze investeringen willen wij graag zo veel mogelijk uit eigen middelen 
financieren. Wij besparen hiermee de rente die we anders over onze (nieuwe) leningen 
moeten betalen. De investeringsopgave bestaat uit nieuwbouw van woningen, het 
groot onderhoud aan woningen, het aanbrengen van energiebesparende 
voorzieningen op complexniveau en de investeringen in verband met de vergrijzing.  
 
Voorstel: 
1. Zelfstandige sociale huurwoningen: 

Zelfstandige sociale 

huurwoningen huurprijs 

Netto huurprijs < € 300 € 25 

 

Netto huurprijs > € 300 2,3%* 

* Sociale verhuur wordt afgetopt op € 763,47 

 
2. Onzelfstandige woonruimtes, woonwagens en standplaatsen: 
De netto huurprijzen van de onzelfstandige woonruimtes, woonwagens en 
standplaatsen worden inflatievolgend aangepast. De huidige huurprijzen liggen op of 
net onder de streefhuren.  
 

Onzelfstandige woonruimtes, woonwagens en standplaatsen 2,3 %  

 
3. Garages: 
De netto huurprijzen van de garages worden inflatievolgend aangepast. De huidige 
huurprijzen komen overeen met de markthuur. 
 

Garages, parkeerplaatsen en bergingen 2,3%  

 
4. Vrije sector huurwoningen: 
De netto huurprijzen van de vrije sector huurwoningen worden verhoogd met de inflatie 
+1%. 
 

Alle vrije sector huurwoningen 3,3% (2,3% +1%) 

 
  



 

5. Huurders met een inkomensdaling na inkomensafhankelijke huurverhoging 
Huurders waarvan na een inkomensafhankelijke huurverhoging het inkomen daalt, 
hebben recht op een huurverlaging vanwege inkomensdaling. Een aanvraag voor 
huurverlaging kunnen ze het hele jaar 2022 bij ons indienen. Op basis van de 
inkomensverklaring en huishoudgrootte, volgens BRP (Basisregistratie personen), 
stellen wij vast of de huurder recht heeft op huurverlaging naar een passend 
percentage. Wettelijk is vastgelegd dat niet de afgelopen twee jaar, maar de afgelopen 
drie jaar wordt gecorrigeerd. 
 
Uw reactie op de adviesaanvraag 
Wij vragen u een advies op ons voorstel te geven. Om het huurverhogingsproces goed 
te laten verlopen, verzoeken wij u dit advies vóór 24 april 2022 schriftelijk aan ons 
kenbaar te maken. Voor de begeleiding en ondersteuning van het formuleren van uw 
advies zal Koen Klouwen, adviseur Companen, u bijstaan. 
 
Vragen? 
Heeft u na het lezen van dit voorstel nog vragen? Neem dan contact op met 
Annemieke van Berkel, beleidsadviseur. U kunt haar bereiken op telefoonnummer  
0317 - 47 16 56 en per e-mail: avb@dewoningstichting.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Annelies Barnard  
Directeur/Bestuurder  
 
 
 


