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2e Themabijeenkomst 
huurbeleid

BO Koepels, Mooiland

Ede, 13 december 2016

Programma

2e Themabijeenkomst huurbeleid

1. Proces tot op heden

2. Verschillen in portefeuille

3. Marktonderzoek

4. Strategische uitgangspunten en keuzes

5. Dialoog

6. Afronding en vervolg
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1 proces tot op heden

14 november: 1e bijeenkomst huurbeleid 

o Introductie van project huurbeleid

o Strategische uitgangspunten 

o Dialoog over huurbeleid

1 proces tot op heden

Fases in project huurbeleid

Fase 1: 
ontwikkeling 

streefhuurbeleid

Fase 2: 
Implementatie 

streefhuurbeleid 

Fase 3:

Uitwerking 
maatwerk

Huurbeleid voor alle woningen Huurbeleid voor 
individuele klanten
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2 Verschillen in 

vastgoedportefeuilles

Verschillen in 
vastgoedportefeuilles

Verschillen in woningtypen
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Verschillen in 
vastgoedportefeuilles

Verschillen in woningtypen

Verschillen in 
vastgoedportefeuilles

Verschillen in oppervlaktes
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Verschillen in 
vastgoedportefeuilles

Verschillen in maximaal redelijke huur

3 Marktonderzoek

Zijn er nog vragen over het marktonderzoek?
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Korte pauze

4 Strategische kaders 

en uitwerking
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Huurbeleid
ambities

Waar staan we voor?

• Betaalbare woonlasten voor onze huurders tot € 38.950 (2015 tot 
2020)

• We richten ons op de totale woonlasten (huur, servicekosten, energie) 
binnen de invloedsfeer van Mooiland

A. Sturing naar inkomen en draagkracht: Voorkeur voor subject 
gestuurd huurbeleid (huurprijs aanpassen aan het inkomen), voor 
zover dit wettelijk mag

B. Sturing op prijs-kwaliteit: We geven – indien noodzakelijk - korting 
op de markthuur om daarmee onze maatschappelijke doelen te 
kunnen realiseren

C. Sturing op rentmeesterschap: We staan voor een doelmatige 
besteding van middelen

Huurbeleid
ambities

Wat bieden wij?

We leveren een positieve bijdrage aan het reduceren van woonlasten en 
betalingsrisico’s voor onze doelgroep door: 

o Nieuw huurbeleid: voldoende betaalbare en beschikbare huurwoningen 

o Energiebesparende maatregelen: Dragen bij aan verlaging van de woonlasten 
voor onze huurders. We accepteren dat investeringen in duurzaamheid niet 
altijd terug te verdienen zijn door middel van huurverhogingen.

o Scherp te zijn op te hoge servicekosten
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Huurbeleid
ambities

Wat bieden wij?

Naar opgave en markt: Noordoost-Brabant en Gennep

• Voldoende betaalbare huurwoningen en slaagkansen voor de 
doelgroepen van beleid met een goede prijs-kwaliteit verhouding.

• We willen ten minste 80% van de woningportefeuille (totaal circa 15.500 
vhe) toegankelijk houden voor de primaire doelgroep (< € 628) 

Naar opgave en markt: Overig werkgebied

• We bieden betaalbare huurwoningen met een goede prijs-kwaliteit 
verhouding.

Wat betekent dit?
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Tot op heden: huurbeleid

Aansluiting op strategische doelstellingen

o Betaalbaarheid, beschikbaarheid en prijs/kwaliteit; waar noodzakelijk 
markt contrair

o Passend binnen gemeentestrategie en prestatieafspraken

o Eenduidig, uitlegbaar en uitvoerbaar 

o Doelmatige besteding van middelen en financieel gezonde bedrijfsvoering

Tot op heden: huurbeleid

Vertaling naar opgave en markt: 

o Verschillende opgave (betaalbaarheid, beschikbaarheid, prijs-kwaliteit)

o Verschillende lokale/regionale omstandigheden

o Verschillen in woningvoorraad; Noordoost-Brabant en Gennep veel 
grotere eengezinswoningen; overig Nederland naar verhouding meer 
appartementen

 Kan er voor Mooiland sprake zijn van één huurbeleid?

 Wel dezelfde principes, niet dezelfde formule!
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Tot op heden: huurbeleid

Methode: welke kenmerken gebruiken we om een prijs te bepalen?

o Woningwaarderingspunten, nettohuur, streefhuur, markthuur of 
WOZ-waarde?

Norm: hoe laag of hoe hoog stel je een huurprijs vast?

o Wanneer voldoet het beleid aan de strategische doelstellingen?

o Wanneer het voldoet, is het dan goed (genoeg)?

Voorkeuren

Eenduidig, uitlegbaar en uitvoerbaar

o Aansluiting op woningwaarderingsstelsel 

o Percentage van maximaal redelijk voor bepaling prijs-kwaliteit

Noordoost-Brabant en Gennep (onderscheid in DAEB en niet-DAEB)

o Doelstelling op beschikbaarheid voor woningmarktregio en gemeente. Bij tekort 
aan betaalbare woningen aanvullend aftoppen.

Overig werkgebied (onderscheid in DAEB en niet-DAEB)

o Sturing naar opgave en markt; Aansluiting op lokale en regionale 
omstandigheden

o Percentage van maximaal redelijk per woningmarktregio

o Goede sociale verhuurder; goede prijs-kwaliteit verhouding in vergelijking met 
collega corporaties en markt
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Wat betekent dit?

Woningmarkt-
regio

Gemiddelde 
Maximaal 
redelijke 

huur

Huurbeleid:
Percentage 

van maximaal
redelijk 

Effecten op 
Huurprijzen

Noordoost-Brabant
en Gennep

800 euro Bijvoorbeeld: 
75%

Zie doelstelling 
beschikbaarheid

Overig werkgebied 
(16)

Groningen-Drenthe
Friesland
Haaglanden
Foodvalley

647 euro Bijvoorbeeld:
70-85%

70%
71%
85%
76%

Goede prijs-
kwaliteit 

verhouding op 
regionale schaal

5 Dialoog



15-12-2016

12

6 Afronding en vervolg 

Vervolgstappen

Bijeenkomsten

o 12 januari themabijeenkomst huurbeleid Koepel breed

o 23 januari themabijeenkomst huurbeleid BO 

o 30 januari overleg huurbeleid Koepel breed


