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Onderwerp : Adviesaanvraag Huurverhoging Huurverlaging 2018 
Kenmerk : 3292165/ 1073402 
Contactpersoon : Ed Kooger 
Telefoonnummer : 088 4501401 
 
Ede, 31 januari 2018 
 
 
Geachte besturen van Koepel Grave en Koepel Mooiland Allen Samen, 
 
Hierbij sturen wij u de adviesaanvraag toe met betrekking tot het voorgenomen besluit over de 
huurverhoging en huurverlaging per 1 juli 2018. Gezien de gevoeligheid van de informatie rondom 
de huurverlaging is het verzoek, zoals eerder afgesproken in het BO van 24 januari 2018, de 
informatie in de bijgevoegde memo strikt vertrouwelijk te behandelen. 
 
Totstandkoming van deze adviesaanvraag 
In het bestuurlijk overleg en het overleg van de voltallige Koepels gezamenlijk is afgesproken op 
belangrijke beleidsonderwerpen een open en vroegtijdige dialoog met elkaar aan te gaan. De 
gedachtewisseling die ten grondslag ligt aan deze adviesaanvraag voor de huurverhoging en 
verlaging is op deze manier vormgegeven. In een vijftal sessies hebben wij hier met elkaar over 
gesproken. Ook is tijdens de landelijke dag voor onze Huurderorganisaties het huurbeleid en de 
implementatie daarvan in grote lijnen gedeeld met de aanwezigen.  
 
De belangrijkste opbrengst van dit actieve proces is dat er een duidelijker beeld ontstaan is van de 
belangrijkste uitgangspunten en keuzes voor de huurverhoging en huurverlaging en toepassing van 
de huursombenadering. Het streefhuurbeleid maakt de toepassing van de huursombenadering nu 
ook mogelijk. In de dialoog is gebleken dat Mooiland en de huurderskoepels beide het belang van 
de doelstelling en opgaven in het kader van het streefhuurbeleid en de toepassing hiervan voor 
2018 delen. Mooiland heeft bewust gekozen voor te sturen op draagkracht om daarmee de 
huishoudens met de kleinste portemonnee naar verhouding het meest te ontzien. Mooiland wil dat 
de woonlasten voor haar huurders behorend tot de wettelijke inkomensdoelgroep betaalbaar zijn, 
zowel nu als in de toekomst.  
 
Afsluitend Overleg Koepels en Landelijke dag Huurdersorganisaties 
De leden van de Koepels hebben tijdens de diverse bijeenkomsten van gedachten gewisseld over- 
en ingestemd met de systematiek die Mooiland toepast voor de huurverhoging en verlaging. Wel is 
in het Bestuurlijk Overleg van 24 januari nadrukkelijk aandacht gevraagd voor een zorgvuldige 
communicatie rondom de aanpassing van de huren in 2018. Afgesproken is dat voor de 
implementatie van de huurverhoging en huurverlaging ook een vraag- en antwoordlijst ter 
beschikking wordt gesteld aan de Huurdersorganisaties en dat de informatie voor alle huurders zo 
toegankelijk mogelijk gemaakt wordt. Dit is ook door Mooiland toegezegd tijdens de landelijke dag 
voor de Huurdersorganisaties.  
 
Tijdspad adviesverstrekking  
Op 24 januari 2018 is tijdens het Bestuurlijk Overleg tussen de Koepels en Mooiland een toelichting 
gegeven op het voorgenomen besluit. Deze presentatie is naast de inhoudelijke toelichting in het 
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memo als bijlage opgenomen bij deze adviesaanvraag. Op verzoek van de Koepels zal deze 
presentatie ook aan de voltallige Koepels worden toegelicht op 15 februari 2018. Wij vragen de 
Koepels om tot een gezamenlijk advies te komen.  
 
Gelet op de in gang gezette vroegtijdige dialoog en de tijdspanne van de voorbereiding voor de 
invoering van de huurverhoging en huurverlaging, vragen wij u dit advies uiterlijk 22 februari 2018 
aan Mooiland te versturen. U heeft hierdoor een kortere adviesperiode dan de strikt genomen 
wettelijke termijn van 6 weken, maar hierdoor kan Mooiland een maand eerder dan gebruikelijk de 
huuraanzegging versturen naar de huurders. Tijdens het Bestuurlijk Overleg heeft u aangegeven 
hier aan mee te willen werken.  
 
Tot slot 
Mooiland hecht bijzonder veel waarde aan de samenwerking met u over het huurbeleid en de 
totstandkoming van dit voorgenomen besluit voor huurverhoging en verlaging. Om te vermijden 
dat er aspecten hiervan een eigen leven leiden en onrust veroorzaken, verzoek ik u nogmaals deze 
adviesaanvraag in strikt vertrouwen te behandelen. 
Wij hebben gezamenlijk een intensief en constructief traject met elkaar doorlopen. We zien uw 
advies dan ook met vertrouwen tegemoet. 
 
Vragen? 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact met Ed Kooger opnemen via telefoonnummer 088 
4501401. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mooiland 
 
 
 
 
A.J.P.M. Wilbers 
Bestuurder A.J.P.M. Wilbers 
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