
 

Hoek van Holland, 30 april 2019 

 

Aan het bestuur van Houdt Zicht 

      

      

      

      

Betreft: Reactie op uw advies over huurverhoging  

 

Beste bestuursleden van Houdt Zicht, 

 

Begin april ontving ik uw advies over de huurverhoging 2019, waarvoor nog mijn hartelijke dank.  

In deze brief leest u mijn reactie op dat advies. Deze reactie hebben Daan de Jongh en ik op 15 

april mondeling toegelicht. 

 

Ik ga eerst in op de vier punten uit uw samengevatte advies 

 

1. WVH hanteert een huurverhogingspercentage hoger dan inflatie 

WVH baseert de betaalbaarheid van haar woningen op haar streefhuurbeleid. Gemiddeld vraagt 

WVH voor een sociale huurwoning ongeveer 70% van de huurprijs die zij maximaal zou mogen 

vragen. Dit percentage is in vergelijking met andere corporaties in de regio laag. WVH verhoogt de 

huur met meer dan inflatie, maar de huur blijft onder de streefhuur. Alleen bij een 

inkomensafhankelijke huurverhoging kan de huur stijgen boven de streefhuur. 

 

2. WVH houdt vast aan de staffels bij huidige huur versus streefhuur 

Deze staffels zijn vergelijkbaar met die van vorig jaar. Vorig jaar heeft WVH op advies van Houdt 

Zicht de hoogste staffel al aangepast van ‘inflatie + 2,5%’ naar ‘inflatie + 1,5%’. WVH vindt dit 

percentage redelijk en ook in verhouding met de andere staffelpercentages. Ook het percentage 

voor de inkomensafhanlelijke huurverhoging is - net als vorig jaar - 1% lager dan maximaal 

toegestaan. 

 

3. WVH houdt vast aan de extra inkomensafhankelijke huurverhoging 

We gaan uit van het principe dat de breedste schouders de zwaarste lasten dragen. Sociale 
huurwoningen zijn bedoeld voor mensen die geen duurdere woning kunnen betalen. Huurders die 
met een hoger inkomen een sociale woning huren, krijgen als het ware onterecht korting op die 
woning. Wij vragen hen natuurlijk niet om te verhuizen, maar wel om iets meer huur te betalen.  
Er zijn sociale huurwoningen waarvan de huur na inkomensafhankelijke huurverhoging boven de 
liberalisatiegrens van € 720 stijgt. We willen de huren van sociale huurwoningen niet onbeperkt  
laten stijgen en we willen voorkomen dat sociale huurwoningen mogelijk duurder worden dan vrije 
sector woningen. Daarom hebben we na uw advies besloten deze woningen niet verder te 
verhogen dan tot 80% van de huurprijs die WVH maximaal zou mogen vragen. 



 

In uw extra toelichting geeft u aan dat het doorstromingseffect van de inkomensafhankelijke 
huurverhoging nog minimaal is. Dat klopt; er is nog te weinig alternatief woningaanbod voor deze 
doelgroep. WVH doet wat zij kan door bij toewijzing van de nieuwbouwwoningen aan de Prins 
Hendrikstraat de 10% vrije ruimte volledig in te zetten voor deze doelgroep. Daarnaast is WVH in 
gesprek met de ontwikkelaar van de woningen aan de Langeweg. Die gesprekken gaan over de 
mogelijkheid om huurders van WVH voorrang te verlenen bij toewijzing van de middeldure 
huurwoningen die daar gebouwd worden. 

 

4. WVH maakt geen onderscheid tussen complexen 

We maken geen uitzondering voor huurders die al lang wonen in woningen van complex 020 en 

070. De huur van een sociale huurwoning kan alleen boven de liberalisatiegrens van € 720 stijgen 

door een extra inkomensafhankelijke huurverhoging (zie hiervoor bij punt 3). WVH mag geen extra 

inkomensafhankelijke huurverhoging vragen als als iemand in het huishouden de AOW-leeftijd 

heeft bereikt. 

 

Uw overige adviezen / opmerkingen 

 

Huurbevriezing 

U vraagt ons goed in te zetten op de communicatie over de mogelijkheid van huurbevriezing. Dat 

doet WVH via de bijlage bij de huurverhogingsbrief, een artikel in Woontij en haar website. Wij 

horen het graag als huurders zich nog met vragen melden bij Houdt Zicht. Vanzelfsprekend nemen 

wij dan contact op met deze huurders.  

 

Sociaal huurakkoord 

WVH volgt niet alle adviezen uit het sociaal huurakkoord. Dit huurakkoord wordt van kracht in 

2020. Ondanks dat WVH nog niet alle punten uit het huurakkoord volgt, vindt haar 

huurverhogingsvoorstel 2019 sociaal vanwege de lage streefhuren (zie toelichting bij punt 1) en de 

mogelijkheid tot huurbevriezing. 

 

Ik hoop dat ik op alle adviespunten voldoende gereageerd heb 

Als dat niet het geval is en er zijn nog vragen of opmerkingen, dan horen Daan de Jongh of ik dat 

graag! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Marcel Korthorst 

Directeur-bestuurder 


