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Inleiding 
 

In maart 2017 is ons nieuwe streefhuurbeleid vastgesteld waarmee de huurprijzen meer in lijn zijn 
gebracht met het kwaliteitsniveau van de woning (schil) en er ook gestuurd is op voldoende 
beschikbaarheid voor de huurtoeslaggebruikers (kerngebied). Voor het kerngebied betekent dit dat 
de streefhuren van circa 4.200 woningen verlaagd zijn. Dit is voor de zittende huurder gelijk 

doorgevoerd per 1 juli 2018.  
 

In de praktijk merken we dat er naast voornoemde hoofdindeling op verschillende onderdelen ook 
maatwerkafspraken nodig zijn. We noemen in dat verband de volgende hoofdcategorieën: 
 
Huurprijs huidige woning te hoog: 

 Mijn inkomen is fors gedaald en ik heb moeite om de huur te betalen. 

 Ik wil graag verhuizen naar een goedkopere woning en ik heb een huurachterstand. 
 Ik huurde via een instelling en ga mijn huis nu zelfstandig huren, maar de huur is veel te 

hoog. 
 

Verhuiswens en nieuwe huurprijs te hoog: 
 Ik ben mantelzorger en wil heel graag dicht bij mijn zorgvrager wonen. 
 Ik wil gebruik maken van woningruil (of verhuizen binnen mijn complex), maar de nieuwe 

huurprijs is te hoog. 
 Invoering huurtool en ondergrens vrije sector huur (preventief).  

 
Verhuiswens en geen passende huurprijs beschikbaar: 

 Ik ben onder de 23 jaar en ben afhankelijk van de huurtoeslag. Daardoor mag ik niet 
duurder huren dan € 417,34 maar er is geen woningaanbod. 

 
Deze categorieën zijn uitgewerkt in bijgaand voorstel waarvan de hoofdlijn in de sheets is 
weergeven.  
 
De onderwerpen “verhuizen naar een kleinere woning”, “servicekosten” en “huurgewenning sociaal 
plan” worden in de 2e helft van dit jaar opgepakt en daarna separaat aan DT aangeboden. 
  

 
Doelstelling 
De hoofddoelstelling van Maatwerk luidt: 

Het huurbeleid geeft beleidsmatige en praktische kaders en instrumenten om maatwerk te kunnen 
leveren gericht op de individuele situatie van de klant. Hierbij richten we ons zowel op 
woonlastensturing als het klantbelang in de vorm van een woonbehoefte. Het betreft maatwerk 
voor reguliere woningen (ZOG/MOG en BOG behoort niet tot de opdracht). 

 
De projectgroep bekijkt de vraagstukken vanuit de klant en “de bedoeling” en niet vanuit een puur 
vastgoed-technische of financiële benadering. Door de volkshuisvestelijke doelstellingen af te 
pellen naar gewenste effecten en daarbij mogelijke maatregelen te benoemen en kosten-baten in 
beeld te brengen, wordt een instrumentarium ontwikkeld dat Mooiland kan inzetten om haar 
volkshuisvestelijke doelstellingen via maatwerk verder mogelijk te maken en meer “thuis te 

geven”.  
 
Aan de hand van concrete vragen van huurders heeft de werkgroep casuïstiek opgepakt en 
verruiming van mogelijkheden opgezocht en “uitgeprobeerd”. Dit is vervolgens als input in de 

uitwerking van voorstellen gebruikt. 
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Voorstel 

 
Maatwerk is per definitie niet volledig in richtlijnen af te dichten. Belangrijk is te weten welke 

afwegingen en welke vragen gesteld moeten worden en de ruimte die een medewerker heeft en 
voelt om maatwerk te leveren. 
 
Oplevering in deelonderwerpen 
Op dit moment is nog niet voor alle vraagstukken een volledig voorstel uitgewerkt. Een aantal 
dillema’s, actuele ontwikkelingen en raakvlakken met andere lopende projecten maken dat 

hiervoor nog geen definitief voorstel te formuleren is. 

Om toch zo snel als mogelijk de huurder maatwerk te kunnen bieden willen we vooruitlopend op 
een totaalvoorstel een deel van de voorstellen al in gang zetten. 
 
Monitoring 
Om inzicht te krijgen in aantal maatwerkcasussen, de kosten en de effecten van de maatregelen 
zullen we zo veel als mogelijk monitoren en 2 keer per jaar rapporteren. Aan de hand hiervan 

kunnen we een begrotingsinschatting maken voor maatwerkkosten voor volgend jaar. Ook kunnen 
we zo bij gemeenten onze inspanningen op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid en 
maatwerk inzichtelijk maken.  
 
Met name de betaalbaarheids-/huurverlagingsvraagstukken kunnen we inzichtelijk maken en 
kwantificeren. Hierbij wordt in ieder geval aangegeven: 

- of het een standaardhuurverlaging of maatwerkhuurverlaging betreft; 

- wat de hoogte van de huurverlaging is; 

- Wat de reden voor toekenning is; 
De mogelijkheid om bijzondere contractvormen te registeren is meegegeven als 
inrichtingsvraagstuk in het nieuwe systeem/ZIG.  
 
Kernteam Maatwerk huurbeleid 

Het Maatwerk-huurbeleid, de processen en de ontwikkelingen worden als taak en 
verantwoordelijkheid ondergebracht bij een Kernteam Maatwerk huurbeleid. Deze groep bespreekt 
nieuwe casuïstiek, zorgt voor actualisatie, borging, beheer, communicatie en evaluatie. De 
deelnemers van deze werkgroep zijn de inhoudelijke specialisten waar de medewerkers van 
Mooiland ondersteuning aan kunnen vragen.  
Het Kernteam bestaat in ieder geval uit een medewerker Toewijzing, een medewerker Huurzaken 
en een wijkconsulent/regiobeheerder. Het voorstel is om de huidige projectgroep Maatwerk 

Huurbeleid over te laten gaan in het Kernteam. Op basis van specifieke kennis kan op afroep een 
andere medewerker uitgenodigd worden om deel te nemen.  

Het Kernteam, valt onder de afdeling Wonen.  
Het Kernteam bespreekt nieuwe casussen en nieuwe ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn 
op maatwerk huurbeleid. Wijzigingen in het proces worden voorgelegd aan VAT. Als dit tot een 
aanpassing leidt van beleid/richtlijn dan wordt dit voorgelegd aan de directeur Wonen. 
 

Voorstellen per vraagstuk 
Onderstaand worden de vragen van de huurders weergegeven, gevolgd door een casusvoorbeeld. 
Daarna wordt ingegaan op de voorgestelde maatregelen. In bijlage 1 wordt er meer uitgebreid 
ingegaan op de voorgestelde maatregelen. Hierin wordt onder andere aangegeven wat de huidige 
situatie is, welke overwegingen meegespeeld hebben en wat de effecten zijn voor 
klant/maatschappij, proces en financiën. 
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1. Huurprijs huidige woning te hoog 
 

Vragen van de huurder 
 Mijn inkomen is fors gedaald en ik het moeite om de huur te betalen (casus 1 en 2). 
 Ik wil graag verhuizen naar een goedkopere woning en ik heb een huurachterstand (casus 

3). 
 Ik huurde via een instelling en ga mijn huis nu zelfstandig huren, maar de huur is veel te 

hoog (casus 4). 
 

Casusvoorbeelden 

Casus 1 

 

 
 
 
 
 
Antwoord nu/voorheen: Nee, dat is niet mogelijk, u zult dan moeten verhuizen. 
 

Antwoord Maatwerk: Wij passen uw huur aan naar € 695,-.  
Wij willen niet dat door inkomensdaling een huurder moet verhuizen en dat de woning vervolgens 
aangeboden wordt voor een lagere huurprijs die voor de oud huurder misschien wel betaalbaar 
was. 

 
Casus 2 

 
 
 
 
 
 
Antwoord nu/voorheen: Nee, dat is niet mogelijk, de huurder zal dan moeten verhuizen. 

 
Antwoord Maatwerk: Wij maken een afspraak met de huurder om de situatie door te nemen. Wij 

beoordelen of er sprake is van een schrijnende situatie en kunnen in dat geval de huur aanpassen 
naar € 710,- zodat de huurder in aanmerking komt voor huurtoeslag. 

 
Casus 3 

 
 
 
 
 
 
 
Antwoord nu/voorheen: wij wijzen geen woning toe aan huurders met een betalingsachterstand bij 
ons of bij een andere corporatie/verhuurder. 
  
Antwoord Maatwerk: wij voeren een gesprek met de huurder en bekijken of de huurder aan de 
voorwaarden voldoet voor versoepeling van de uitsluitingscriteria. Als deze aan de voorwaarden 

voldoet dan kan de huurder in aanmerking komen voor een andere, goedkopere woning.  
 
  

Wij betalen € 745,- huur per maand. Mijn huishoudinkomen is gedaald naar € 30.000,-. 
Met deze huur moeten wij verhuizen. Is het mogelijk de huur te verlagen? 
Het betreft een geliberaliseerd contract waarvan de streefhuur € 695 is. 

Wij betalen € 795,- huur per maand. Mijn huishoudinkomen is gedaald naar € 30.000,-
Met deze huur moeten wij verhuizen. Is het mogelijk de huur te verlagen? 
Het betreft een geliberaliseerd contract waarvan de streefhuur € 780,- is. 

Een huurder heeft betalingsachterstand. Hij wil verhuizen naar een goedkopere woning 
zodat hij eerder zijn betalingsachterstand kan aflossen en in toekomst niet nog meer 
betalingsproblemen krijgt. Bij betalingsachterstand krijgt een huurder echter standaard 
geen andere woning toegewezen. 
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Casus 4 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Antwoord nu/voorheen: 
De cliënt kan niet in deze woning blijven wonen. Hij moet zich inschrijven als woningzoekende voor 
een goedkopere woning met passende huur. Tot die tijd blijft de cliënt een beroep doen op de 

zorgplek (intramuraal wonen). Het is afwachten hoe snel hij in aanmerking komt en of deze nieuwe 
woonomgeving geschikt is voor hem. 
 
Antwoord Maatwerk: 
We verlagen de huur naar de streefhuur. Deze bedraagt € 625,-. Dit is nog te hoog in relatie tot 
zijn inkomen. We toppen de huur af zodat deze conform passend toewijzen is. Er wordt een 
contract met aanvullende voorwaarden over begeleiding opgesteld. 

 
 

Maatregelen 
 
1. Uitbreiding van mogelijkheden tot huurverlaging.  

 
We onderscheiden hierbij 3 regelingen: 

 
a. Standaardregeling. 

Uitvoering door Huurzaken. 
 DAEB woning en er is sprake van inkomensdaling ? Verlaging naar streefhuur. 
 Niet-DAEB woning die bij streefhuur DAEB wordt en er is sprake van 

inkomensdaling ? Verlaging naar streefhuur en jaarlijkse huurverhoging conform 

DAEB. 
 

b. Maatwerkregeling met mandaat 

Uitvoering door wijkconsulent en regiobeheerder, met 4-ogen principe. 

Zijn er geen andere regelingen van toepassing (zoals regelingen vanuit de gemeente, 
bijzondere bijstand, tijdelijke huurverlagingsmogelijkheden) ?  
en 
Zijn er geen verhuismogelijkheden binnen de afspraken van de woonruimteverdeling.  

en 

En heeft de huurder zelf actie ondernomen maar heeft dit niet tot een oplossing geleid?  
 
Dan kijken we of vanuit maatwerk huurverlaging van toepassing is. Hierbij geldt het “Nee, 
tenzij-principe. 
 DAEB en niet-DAEB woningen: Komt de huurder niet in aanmerking voor de 

standaardregeling onder a. ? Dan wordt beoordeeld of er sprake is van een 
zogenaamde schrijnende situatie. Hiervoor zijn criteria opgesteld (geen andere 
maatregelen die van toepassing zijn, er is sprake van een langdurige situatie, de 
oplossing is duurzaam etc.).  

 Is er sprake van schrijnende situatie ? Dan mag de huur omgezet worden naar 
nieuwe streefhuur als deze lager is dan de huidige huur. 

 Als in geval van een Niet-DAEB woning verlaging naar streefhuur onvoldoende is of 
de streefhuur hoger is dan de huidige huur dan mag de huur verder verlaagd 

worden tot € 710,68. 
 

Een cliënt van een GGZ-instelling huurt via deze instelling een woning. Het gaat erg 
goed: hij heeft goede contacten met de buren en gedijt goed in deze omgeving. De 

cliënt mag zelfstandig gaan wonen. Het contract wordt dan “omgeklapt” en wordt op 
zijn naam gezet. De huur bedraagt € 670,-. (dit is ook de huur die de instelling aan 
Mooiland betaalde). Dit is veel hoger dan dat hij nu via de instelling betaalt. Hij heeft 
minimumloon. Deze huur is niet passend bij zijn inkomen. Hij kan met deze huur niet in 
deze woning blijven wonen. Hij vraagt Mooiland of hij toch niet in deze woning kan 
blijven wonen. 
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 Is er sprake van bijzondere doelgroepen ? Er zijn huuraanpassingsmogelijkheden 
voor mantelzorgers, omklapcontracten, huisvesting via instellingen, woningruil en 
interne verhuizing, verblijfsgerechtigden of nieuwe huurders met specifieke 
zorgvraag. Deze maatregelen worden verder toegelicht onder 2. Verhuiswensen en 
nieuwe huurprijs is te hoog en 3. Verhuiswens en geen passende huurprijs 
beschikbaar. 

 Een passende huur impliceert passend volgens de normen en grenzen die door de 

overheid gesteld zijn. 
 

c. Maatwerkregeling zonder mandaat  
Uitvoering door wijkconsulent en regiobeheerder met mandaat van directeur. 
Is geen van de hierboven staande oplossing van toepassing of is de oplossing 
onvoldoende? Dan vindt er een casusbespreking plaats met he Kernteam Maatwerk. 

Voor de voorgestelde oplossing wordt akkoord gevraagd van de directeur Wonen.  
 
2. Vergroten mogelijkheden om te verhuizen naar goedkopere woning 

Huurders met betalingsachterstand kunnen onder voorwaarden (onder andere over 
huurprijs en nakomen betalingsregeling) een andere goedkopere woning te kunnen huren. 
Dit betekent een versoepeling van de uitsluitingscriteria. 

 
3. Huuraanpassing bij omklappen contracten 

Huurders die via intermediaire verhuur goed op hun plek zitten (passend qua woning, 

leefstijl en woonomgeving) krijgen bij het overzetten van het contract (op de naam van de 
cliënt) een passende huur qua inkomen. 

 We passen bij individuele omklapcontracten de huur aan naar streefhuur. Als de 
streefhuur hoger is dan de huidige huur dan blijft de huidige huur gehandhaafd. 

 Als de huurprijs niet-passend is kan beroep gedaan worden op de 
afwijkingsmogelijkheden van passend toewijzen en de staatssteunregeling. 

 Als de huidige huurprijs en streefhuur te hoog zijn in relatie tot het inkomen van de 
bewoner kiezen we voor aftopping van de huurprijs conform passend toewijzen. 

 

4. Uitbreiden uitgestelde betalingsregeling 
Voor tijdelijke situaties (bv tijdelijke inkomensdaling, pensioengat) is een structurele 
huurverlaging niet noodzakelijk en kan een uitgestelde betalingsregeling voor een 
maximale periode van 6 maanden toegepast worden. 
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2. Verhuiswens en nieuwe huurprijs is te hoog 
 

Vragen van de huurder 
 Ik ben mantelzorger en wil heel graag dicht bij mijn zorgvrager wonen (casus 5). 
 Ik wil gebruik maken van woningruil (of verhuizen binnen mijn complex), maar de nieuwe 

huurprijs is te hoog (casus 6, 7 en 8). 
 Ik wil betalingsproblematiek voorkomen. Invoering huurtool en ondergrens vrije sector 

huur (preventief, casus 9).  
 

Voorbeeldcasussen 
 

Casus 5 
 

 
 

 

 

 

 

 

Antwoord voorheen: De dochter komt niet in aanmerking voor voorrang en zal conform reguliere 
wachtlijst moeten wachten tot zij in aanmerking komt voor een woning met passende huur.  

 
Antwoord Maatwerk: Wij gaan in overleg met de WMO consulent van de gemeente en beoordelen 
of de zorg van de dochter voldoet aan de richtlijnen van mantelzorger. Als dit het geval is krijgt zij 
voorrang bij toewijzing van een woning gelegen in een straal van 15 à 20 minuten fietsafstand van 
de woning van haar vader. Als er op korte termijn geen woning met passende huurprijs is en de 
situatie voor de vader is schrijnend, dan kan de huurprijs aangepast worden zodat deze passend is. 
 

Casus 6 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Antwoord nu/voorheen: Huurprijsaanpassing is niet mogelijk. De woningruil kan dus niet 
plaatsvinden. 
 

Antwoord Maatwerk: Als er noodzaak is om te verhuizen en er is geen andere optie mogelijk, dan 
is het mogelijk de huurprijs van de nultredenwoning aan te passen zodat de woningruil kan 
plaatsvinden. 
 
Casus 7 

 
 

 
 
 
 
 
 

Een oudere man wordt steeds meer afhankelijk van zijn dochter wat betreft 
mantelzorg. Zij moet meerdere keren per dag naar hem toe. Zonder haar hulp moet 
hij eigenlijk opgenomen worden in een zorginstelling. Zijn dochter woont echter in een 

dorp 40 km verderop. Zij is bereid te verhuizen maar zij kan geen woning met een 
passende huurprijs vinden in de directe omgeving van haar vader. Voor haar vader is 
het belangrijk dat hij in de vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Zij vragen 

Mooiland of zij voor een woning kunnen zorgen. 

Een echtpaar woont al geruime tijd in een eengezinswoning en moet vanuit 

gezondheidsproblemen naar een nultredenwoning verhuizen. Het is moeilijk om een 
passende nultredenwoning te vinden. Een jong stelletje uit hun familie woont in een 
nultredenwoning en is toe aan een eengezinswoning. Ze willen graag van woning 

ruilen. Bij mutatie is de nieuwe streefhuur van toepassing. Bij het echtpaar blijkt dat 
de huur van de nultredenwoning veel hoger is dan hun huidige huur. Ze kunnen dit 
niet betalen.  

Een huurder woont op de 1e verdieping van een complex. Er is geen lift. Hij heeft een 
fysieke beperking waardoor traplopen niet meer mogelijk is. Hij wil graag in dit 
complex blijven wonen want hij heeft er veel sociale contacten die hem ook helpen bij 
boodschappen doen en die zorgen voor vervoer. Op de begane grond komt een woning 

vrij. De huurder wil graag naar deze woning verhuizen. Bij mutatie is de nieuwe 
streefhuur van toepassing. Deze is hoger en niet passend. Hij kan dit niet betalen. 
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Antwoord nu/voorheen: Huurprijsaanpassing is niet mogelijk. De woningruil kan dus niet 
plaatsvinden. 
 

Antwoord Maatwerk: Als er noodzaak is om te verhuizen dan is het mogelijk de huurprijs aan te 
passen zodat de huurder binnen het eigen complex kan verhuizen. 
 
Casus 8 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Antwoord nu/voorheen: Huurprijsaanpassing is standaard niet mogelijk. Intern verhuizen kan een 
probleem zijn wegens de huurprijs. 
 
Antwoord Maatwerk: Als wijkconsulent/regiobeheerder de schrijnendheid vaststelt, kan de 

aanbiedhuur worden aangepast zodat de nieuwe woning passend en betaalbaar is. 
 

Casus 9 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Antwoord Maatwerk: De woningzoekende kan de huurtool invullen. Hij krijgt hierdoor een goed 

beeld of de woning voor hem betaalbaar is. Ook wordt er doorverwezen naar ondersteunende sites.  
 

Maatregelen  

5. Huisvesting mantelzorg: 
(voor wat betreft aanvragen vanuit WBS Mooiland) geven we mantelzorgers die binnen 
onze doelgroep vallen onder voorwaarden voorrang bij toewijzing van een woning (sociale 
huurwoning) gelegen in directe nabijheid (binnen 15 à 20 minuten fietsafstand) van woning 

van de zorgvrager. Of we geven zorgvragers voorrang bij toewijzing woning gelegen in 
directe nabijheid van woning van de mantelzorger.  
 
Indien noodzakelijk kan huurprijsaanpassing toegepast worden conform de maatwerk-
huurverlagingsregeling (zie maatregel 1: uitbreiding mogelijkheden tot huurverlaging) 
 
Om inwoning bij zorgvrager aantrekkelijker te maken kan mantelzorger medehuurder 

worden en kan deze in de woning blijven wonen, ook na vertrek zorgvrager. Voorwaarden: 

door WMO-consulent van gemeente is vastgesteld dat er sprake is van mantelzorger. 
 

6. Woningruil 
We verwezenlijken duurzame kwalitatieve woonwens van huurder waarbij de nieuwe 
huurprijs geen reden is om er van af te zien en zonder daarbij andere woningzoekenden te 
benadelen. 
 

Een huurder woont in een appartementencomplex en ervaart ernstige overlast van 
buren De huurder geeft aan dat hij bereid is om te verhuizen. Vanuit klantperspectief 

zou het beter zijn om de huurder andere woonruimte in het complex te bieden en er is 
geen (tijdige) uitweg om de overlastgever aan te pakken. Met lokale regelgeving 

kunnen we met voorrang woonruimte aanbieden. De huur is echter niet passend en 
daardoor is een nieuwe woning niet betaalbaar. Wachten op een betaalbare woning is 
geen optie, gezien de overlast. 

Een woningzoekenden wil op een woning reageren. Hij heeft geen idee of hij deze 
woning wel kan betalen. Hij heeft geen beeld van de bijkomende woonkosten zoals 
gas/water/elektra, gemeentelijke heffingen. Is het wel verstandig om deze woning te 
huren ? Houdt hij nog voldoende geld over voor de overige kosten ? 
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Uitgangspunt blijft om de huur te harmoniseren. Het kan immers ook om huurverlaging 
gaan. Als de huurder moet verhuizen en geen andere keuze heeft wegens betaalbaarheid, 
gezondheid, multiprobleem of andere levensfase, dan is het mogelijk om de huur van de 

woning waarheen de huurder verhuist niet aan te passen in geval dit nadelig is voor de 
huurder. We bieden dan de mogelijkheid voor huuraanpassing (conform passendheidsnorm 
van overheid) als de hogere huur een reden is om het niet verhuizen conform de 
maatwerk-huurverlagingsregeling (zie maatregel 1: uitbreiding mogelijkheden tot 
huurverlaging). 

 

7. Verhuizen binnen eigen complex 
We maken doorstroming wegens schrijnende situatie in huidig complex mogelijk. 
Daar waar de nieuwe streefhuur niet-passend is, wordt deze passend gemaakt (conform 
overheidsnorm) door een huurprijsverlaging. Hierbij sluiten we aan op de maatwerk-
verlagingsmaatregel zoals is opgenomen (zie maatregel 1: uitbreiding mogelijkheden tot 

huurverlaging) 
 

Voor woningzoekenden die een te hoog inkomen hebben voor de sociale huur wordt 
bekeken of we de uitzonderingscategorie van inkomenstoetsing kunnen gebruiken 

(uitzondering die op de 10% ruimte drukt). Is het niet mogelijk met regionale en lokale 

regelgeving? Dan wordt bekeken of de urgentieprocedure van toepassing is. 
 
8. Invoeren huurtool  

De huurtool wordt als service naar woningzoekenden standaard in WBS Mooiland 

aangeboden en geeft op basis van aantal vragen aan de woningzoekende inzicht in de 
betaalbaarheid van de gewenste woning. Het resultaat wordt weergegeven in een meter. 

Het betreft in eerste instantie nog een ‘light” versie. Dit wil zeggen dat het invullen 
vrijblijvend is en we geen consequenties aan een negatieve score op de meter verbinden. 
Vanuit de tool wordt verwezen naar inkomensondersteunende maatregelen. Op initiatief 
van een woningzoekende kan een maatwerkgesprek met wijkconsulent/regiobeheerder 
plaatsvinden.  

Als dit systeemtechnisch mogelijk is (inrichtingsvraagstuk nieuw woningzoekende systeem) 
wordt het invullen van de tool verplicht gesteld. 

 
9. Ondergrens bij toewijzing vrije sector woningen 

Om in aanmerking te komen voor een vrije sector woning moet het belastbaar inkomen 

tenminste 4x de kale maandhuur bedragen. Hierbij mag 10% van het vermogen opgeteld 
worden bij het inkomen op jaarbasis.  

 
10. Huurverlaging bij verblijfsgerechtigden  

Is de nieuwe huurder een verblijfsgerechtigde die vanwege gezinsgrootte een grote woning 
nodig heeft en heeft de woning een huurprijs boven de € 710,68 ? Dan kan de aanbiedhuur 

aangepast worden tot de geldende aftoppingsgrens, onder voorwaarde van 
inkomensverklaring van COA en uitleg dat er op dat moment geen andere reële en snel 
beschikbare alternatieven voorhanden zijn. 
 

11. Huurverlaging bij specifieke zorgvraag 
Is er bij een nieuwe huurder sprake van een specifieke zorgvraag, is er geen aangepaste 

woning beschikbaar die passend kan worden toegewezen en is er sprake van 
indicatie/zorgplan waaruit blijkt dat er sprake is van een specifieke zorgvraag bij een 
nieuwe huurder ? Dan kan de aanbiedhuur aangepast worden tot de huurtoeslaggrens. 

 
12. Communicatie  

In de communicatie aan nieuwe huurders (op site/mijnwoningzoeken.nl) meer 
benadrukken dat huurders er rekening mee moeten houden dat huurprijzen jaarlijks 

verhoogd kunnen worden. Met name in de vrije sector kan een huurprijs na enkele jaren 
sterk oplopen. Tevens wordt benadrukt dat bij woningen met een huurprijs boven € 710,68 
een huurder niet in aanmerking komt voor huurtoeslag. 
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13. Pilots vroegsignalering 
Pilots Vroegsignalering in Nijmegen en Den Bosch: afhankelijk van resultaten bekijken of 
we dit uit kunnen breiden naar anderen gemeenten in NOB en Gennep. Dit komt aan bod in 

vervolguitwerking van de opdracht (onderdeel 2, 2e helft 2018). 
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3. Verhuiswens en geen passende huurprijs beschikbaar  
 

Vraag van de huurder 
 Ik ben onder de 23 jaar en ben afhankelijk van de huurtoeslag. Daardoor mag ik niet 

duurder huren dan € 417,34 maar er is geen woningaanbod (casus 10 en 11). 
 
Casusvoorbeelden 
 
Casus 10 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Antwoord nu/voorheen: 
De jongere heeft geen voorrang. Hij maakt meer kans over een paar jaar als hij 23 is. Hij kan dan 
ook reageren op duurdere woningen met recht op huurtoeslag.  
 

Antwoord Maatwerk: 
Hij kan reageren op woningen met een jongerenlabel die met voorrang aan woningzoekenden t/m 
22 jaar worden toegewezen. De huur van deze woningen is niet meer dan € 417,34 en dus komt 

hij in aanmerking voor huurtoeslag. De kans op het vinden van een passende woning is hierdoor 
groter. 
 
 

Casus 11 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Antwoord nu/voorheen: De cliënt moet wachten totdat er een passende woning (qua huurprijs, 

woningtype en woonomgeving) aangeboden wordt.  
 
Antwoord Maatwerk: Als het niet lukt om binnen 3 maanden een woning te vinden onder de € 
417,34 dan kijken we of er een woning is met een huurprijs onder de € 597,30. Is een woning 
passend qua woningtype en woonomgeving maar niet qua huurprijs? Dan toppen we deze af tot € 
417,34, zodat de cliënt in aanmerking komt voor huurtoeslag. De wijkconsulent heeft een gesprek 
met de cliënt en de begeleiding en maakt aanvullende contractafspraken over de begeleiding. 

 
 
Maatregelen 
 

14. Herinvoering jongerenlabels 
Herinvoering jongerenlabels in NOB/Gennep voor jongeren tot en met 22 jaar die 
afhankelijk zijn van huurtoeslag (90 vhe). Het betreft een voorrangsregeling.  

In eerste instantie gaat het om de labels die in 2015 afgeschaft zijn (deze zijn nog 
zichtbaar in WRB/woonruimtebemiddelingskenmerken).  
In de 2e helft van 2018 wordt uitgewerkt of er in kerngebied en overig werkgebied meer 
woningen voor een jongerenlabel in aanmerking komen. 
 

Een woningzoekende van 19 jaar heeft zich direct vanaf zijn 18e jaar ingeschreven. Hij 
heeft minimumloon. Omdat hij jonger is dan 23 jaar krijgt hij alleen huurtoeslag als hij 
een woning huurt met een huurprijs onder de € 417,34. Woningen met deze huurprijs 
worden niet vaak aangeboden. Als dit toch gebeurt dan gaat de woning telkens naar 

iemand die ouder is en meer inschrijftijd heeft.  

Vanuit de GGZ hebben we al enkele maanden geleden een aanvraag gekregen voor een 
woning vanuit de 20-woningenregeling. Het gaat om een cliënt van 20 jaar met een 
Wajong uitkering die zelfstandig moet gaan wonen. De cliënt krijgt voorrang bij toewijzing. 
Omdat hij jonger is dan 23 jaar krijgt hij alleen huurtoeslag als hij een woning huurt 
met een huurprijs onder de 417,34. Woningen met deze huurprijs worden niet vaak 
aangeboden. 
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15. Rekenhuur onder € 417,34 bij jongerenlabel  
Als de woningen met heringevoerde jongerenlabel een rekenhuur hebben van meer dan          
€ 417,34 dan wordt deze afgetopt tot € 417,34. De huurder kan dan in aanmerking komen 

voor huurtoeslag. Dit vergt jaarlijkse afstemming na het bepalen van de servicekosten.  

 
16. Huisvesting via instellingen 

Cliënten die vanuit zorgpartijen zelfstandig moeten gaan wonen, kunnen passende woning 
(qua woonomgeving en huurprijs) krijgen.  
 Jongeren uit de 20-woningenregeling krijgt voorrang bij toewijzing van een woning 

met streefhuur onder de € 417,34. 
 Herinvoering jongerenlabels in kerngebied voor doelgroep t/m 22 jaar. Zie de 

uitwerking onder 14.  
 Als wij binnen 3 maanden geen passende woonruimte kunnen bieden dan komen 

woningen met streefhuur van meer dan € 417,34 (maar minder dan € 597,30) in 
aanmerking (met 1 slaapkamer). Deze woningen worden dan afgetopt tot rekenhuur  
€ 417,34, inclusief de subsidiabele servicekosten. Na mutatie is weer de reguliere 
streefhuur van toepassing.  
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Bijlage 1.  Uitwerking van voorstellen  

Onderstaand een meer uitgebreide uitwerking van de voorstellen die door de projectgroep 
Maatwerk zijn geformuleerd.   

 

1. Vraagstukken 
Er is aantal vraagstukken geformuleerd vanuit de oorspronkelijke projectopdracht. In een aantal 
gevallen raakte het vraagstuk ook ander deelbeleid en is het advies ook verder gegaan dan alleen 
maatwerk huurbeleid. Dit betreft vooral voorrangsbeleid en doelgroepenbeleid. 

Ook ontwikkelingen, zoals het verbod op huurgewenning en tijdelijke huurverlaging, hebben tijdens 

het project nieuwe vraagstukken opgeworpen.  
 

Huurverlaging want huur te hoog 
Hoe gaan we om met huurders voor wie de huur te hoog is geworden? Zijn er 
mogelijkheden om de huur te verlagen zodat (verdere) betalingsproblematiek of verhuizing 
voorkomen kan worden? 

Woningzoekenden met hoger risico qua betalingsverplichting en preventie  
Hoe gaan we om met woningzoekenden die wel voldoen aan passend toewijzen en 
staatssteunregeling maar die qua woonlasten en/of schulden een hoger risico hebben zodat 
ze niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen? Hoe kunnen we voorkomen dat huurders 
onvoldoende zicht hebben op de kosten en hierdoor mogelijk een woning accepteren die te 
duur is.   

Verhoging huurprijs door woningverbeteringen  
Hoe gaan we om met aanvragen voor woningverbetering die ertoe leiden dat de huurprijs 
hoger zou moeten worden, maar daardoor niet meer in de bedoelde huurprijscategorie 

valt? Het betreft wijzigingen in woningwaarderingspunten door ZAV-voorzieningen, 
comfortverbeteringen, energetische maatregelen of groot onderhoud.   

Complexen met te hoge servicekosten  
Hoe gaan we om met complexen met (te) hoge servicekosten gezien de invloed hiervan op 

betaalbaarheid?  
Huurgewenning bij sociaal plan  

Huurgewenning is alleen toegestaan als er sprake is van gebreken aan een woning. Op 
basis hiervan is huurgewenning bij sociaal plan niet mogelijk. Wat kunnen en mogen we 
wel qua huurprijsaanpassing bij een sociaal plan? 

Omklappen contracten 
Hoe voorkomen we bij intermediaire verhuur dat huurders die goed op hun plek zitten 

(passend qua woning, leefstijl en woonomgeving) moeten verhuizen naar een goedkopere 
woning (omdat het niet passend is qua inkomen) in geval het contract overgezet wordt van 
de instelling naar de huurder (omklappen van contract)? 

Huisvesting en huurbeleid voor mantelzorgers  
Hoe gaan we om met mantelzorgers die in de buurt van zorgvrager ( huurder) willen 
wonen? En hoe gaan we om met zorgvragers die juist in de buurt van mantelzorger wil 

wonen? Geven we hier voorrang aan en maken we beleid voor de huurprijzen? 
Huisvesting via instellingen 

Willen we andere huurprijzen hanteren bij cliënten die vanuit zorgpartijen als 
GGZ/Dichterbij/Verdihuis e.a. zelfstandig gaan wonen?  

Woningruil  
Hoe gaan we om met verzoeken om woningruil? Het kan namelijk zo zijn dat de woningruil 
voor beide huishoudens een goed idee is, maar dat de nieuwe huurprijs een showstopper is 

in het geval de nieuwe huren hoger liggen dan de huren in de bestaande situatie.  
Verhuizing binnen eigen complex  

Hoe gaan we qua huurprijs om met verhuiswensen (of vanuit noodzaak: bv verhuizing naar 

BG vanwege mobiliteit) binnen het eigen complex?   
Kleiner maar duurder 

Hoe kunnen we voorkomen dat passende, betaalbare woningen bezet gehouden worden 
door huurders voor wie de woning te groot is of niet meer passend is gezien woonwens of 

zorgvraag ? Dit betreft vooral de ouder wordende huurders die naar een kleinere (maar 
soms duurdere) nultredenwoning willen verhuizen. 
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Scheefwonen  
Hoe kunnen we voorkomen dat passende, betaalbare woningen bezet gehouden worden 
door huurders die gezien hun inkomen in een (veel) te goedkope woning wonen? Dit betreft 

de scheefwoners. 
Stimuleren verkoop 

Hoe stimuleren we het vrijkomen van voor verkoop gelabelde woningen ?  

Huurbeleid t/m 22 jaar 
Hoe kunnen we er voor zorgen dat er voldoende betaalbare huurwoningen blijven voor 
jongeren tussen 18 en 22 jaar en dat de slaagkans voor deze doelgroep voldoende is ?   
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2. Huurprijs huidige woning te hoog  
 
2.1  Mogelijkheden huurverlaging 

Doel Bieden van mogelijkheden voor huurverlaging als er voor een huurder betalingsproblematiek 

dreigt of is ontstaan.  

Wat doen we 
nu ? 

- toepassen huurverlaging naar € 710,68 (subsidiabele huur) voor doelgroep, met DAEB-
contract (mits voldaan aan voorwaarden) zodat huurder in aanmerking komt voor 
huurtoeslag. N.b. inmiddels is dit op basis van vooruitgeschoven advies van 
projectgroep Maatwerk uitgebreid en komen ook huurders (uit zowel doelgroep als 
niet-doelgroep) met een niet-DAEB contract welke bij mutatie naar DAEB gaat in 

aanmerking voor huurverlaging 

- Regeling huurprijsaanpassing in geval van schrijnende situaties: betreft 
maatwerkregeling waarbij we onder voorwaarden structurele huurverlaging kunnen 
toepassen. Vuistregel is Nee, tenzij….. Huuraanpassingen tot 3% kunnen door 
wijkconsulent of regiobeheerder behandeld worden. Huuraanpassingen tussen 3 en 5% 
door de manager (W&W of Financiën), bij meer dan 5% is goedkeuring van directeur 

bedrijfsvoering nodig. 
- Niet kunners en niet willers regeling: om verdere achterstanden (en problemen) te 

voorkomen wordt telefonisch contact met de huurder gezocht zodra blijkt dat deze niet 
aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan. Met de huurder worden dan oplossingen 
verkend.  

- Deelname Pilot Vroegsignalering Nijmegen en Aanvalsplan Den Bosch: voorkomen dat 
financiële situatie onnodig verslechtert door al in vroeg stadium contact op te nemen 

met huurder.  

Overwegingen Huurverlaging netto huur-streefhuur: Om te voorkomen dat er te grote verschillen optreden bij 
gelijke woningen is besloten om per 1 juli bij huurders met inkomen onder de € 41.056 de 
nieuwe streefhuren van toepassing te laten zijn bij DAEB woningen. Naar verwachting zal als 
gevolg van deze maatregel het aantal maatwerkvragen bij doelgroep voor huurverlaging 
afnemen. Daarentegen zien we het aantal casussen van huurders in niet-DAEB woningen, die 

bij mutatie een DAEB woning worden, toenemen. Bij verhuizing zien zij dat hun woning  
goedkoper aangeboden wordt. Met name wanneer de verhuizing ingegeven is vanuit 
betalingsproblematiek leidt dit tot onbegrip en gevoelens van oneerlijkheid.  
 

Vanuit de AW is in oktober 2017 duidelijk gemaakt dat het niet toegestaan om tijdelijk een 

lagere huur te vragen (tenzij er sprake is van gebreken aan woning) en deze op enig moment 
weer te verhogen. Dit betekent dat een huurverlagingsmaatregel alleen maar toe te passen is 
als we deze structureel maken.  

Voorstel 1. Uitbreiding van mogelijkheden tot huurverlaging 

We onderscheiden 3 regelingen 
a. Standaardregeling 
b. Maatwerkregeling met mandaat  
c. Maatwerkregeling zonder mandaat  

 

a. Standaardregeling. 
Afhandeling door Huurzaken. 
 

             DAEB 

- Is er bij een zittende huurder sprake van inkomensdaling van het verzamelinkomen 
en is er sprake van een DAEB-contract? Dan kan de huurprijs aangepast worden 
naar streefhuur. 

 
Niet-DAEB 

- Is er sprake van inkomensdaling van het verzamelinkomen en is het contract niet- 
DAEB maar gaat de woning bij mutatie naar DAEB ? Dan kan de huurprijs 
aangepast worden naar streefhuur. 

- Is het contract Niet-DAEB en blijft de woning niet-DAEB bij mutatie ? Dan valt dit 
onder de Maatwerkregeling (zie onder b.). 
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b. Maatwerkregeling met mandaat 
Afhandeling door wijkconsulent en regiobeheerder. 

              
DAEB en niet-DAEB 
- Komt de huurder niet in aanmerking voor de standaardregeling onder a. ?  

en 

- Zijn er geen andere oplossingen mogelijk, zoals regelingen vanuit de gemeente, 
bijzondere bijstand, tijdelijke huurverlagingsmogelijkheden?  
en 

- Zijn er geen verhuismogelijkheden binnen de afspraken van de 
woonruimteverdeling? 

en 
- Heeft de huurder zelf actie ondernomen maar heeft dit niet tot een oplossing 

geleid? 
 

Dan wordt beoordeeld of er sprake is van een zogenaamde schrijnende situatie. 
Overwegingen zijn:   

 Oorzaak van schrijnende situatie is niet kortdurend, situatie is 
stabiel. 

 Oplossing moet een duurzame oplossing (langdurige oplossing) zijn. 

 Moet zijn voorzien van goede motivatie. 
 Geldt alleen voor kale huur, niet streefhuur. 
 Hierbij geldt het “Nee, tenzij-principe. 
In eerste instantie hanteren we hierbij het 4-ogen principe: de motivatie wordt 
besproken met een lid van het Kernteam Maatwerk. Dit om inzicht te krijgen in 
het soort vragen en om, met name in het begin, 
wijkconsulenten/regiobeheerders te helpen met de afwegingen. 

- Als van toepassing: dan mag in geval van een DAEB woning en een niet-DAEB 
woning de huur omgezet worden naar nieuwe streefhuur als deze lager is dan de 
huidige huur. 

- Als in geval van een Niet-DAEB woning verlaging naar streefhuur onvoldoende is 
of de streefhuur hoger is dan de huidige huur dan mag de huur verder verlaagd 

worden tot € 710,68. . De huurder krijgt een nieuwe huurovereenkomst in de 
juiste DAEB-tak. Dit kan leiden tot niet-passende verhuringen aan de zittende 
huurder. 

 
Bijzondere doelgroepen 
- Huuraanpassingsmogelijkheden voor mantelzorgers, omklapcontracten, 

huisvesting via instellingen, woningruil en interne verhuizing, 
verblijfsgerechtigden en woningzoekenden met specifieke zorgvraag: deze 
worden verder toegelicht onder 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 en 4.2. 

 
Een passende huur impliceert passend volgens de normen en grenzen die door de 

overheid gesteld zijn. 
 

c. Maatwerkregeling zonder mandaat 
Afhandeling door Kernteam Maatwerk 

 
Is geen van de hierboven staande oplossing van toepassing of is de oplossing 
onvoldoende? Dan vindt er een casusbespreking plaats met Kernteam Maatwerk. Voor 

de voorgestelde oplossing wordt akkoord gevraagd van de directeur Wonen.  
 

Wijzigingen ten opzichte van huidige situatie op een rij: 
 Bij inkomensdaling bij DAEB woning is huurverlaging tot streefhuur mogelijk 

(i.p.v. huurverlagingsregeling van 3%). 
 Huurverlaging wordt ook mogelijk gemaakt voor doelgroep en niet-doelgroep 

met geliberaliseerde (niet-DAEB) contracten waarbij de woning bij mutatie naar 

DAEB gaat. De huur kan verlaagd worden tot nieuwe streefhuur (en niet alleen 
tot € 710,68).  
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 Huurverlaging naar streefhuur of naar € 710,68 is ook mogelijk bij niet-DAEB 
woning die ook na mutatie een niet-DAEB woning blijft. Er is dan sprake van 

een schrijnende situatie. 
 In geval huurverlaging wordt bij de jaarlijkse huurverhoging voor niet-DAEB 

voortaan verhoogd conform DAEB sector met aftopping op streefhuur. 
 Structureel maken van de voorlopige maatregel huurverlaging bij  
 Mandaat voor bovenstaande huurverlagingen ligt bij huurzaken en 

wijkconsulent of regiobeheerder. 
 Casusbespreking in de Kernteam Maatwerk wanneer verdergaande oplossingen 

nodig zijn, waarbij mandaat voor huurprijsaanpassing bij directeur Wonen ligt. 
 

2. Uitbreiden uitgestelde betalingsregelingen 
Voor tijdelijke situaties (bv tijdelijke inkomensdaling, pensioengat) is een structurele 
huurverlaging niet noodzakelijk en kan een uitgestelde betalingsregeling voor een 
maximale periode van 6 maanden toegepast worden (onder voorwaarde van 
huisbezoek door wijkconsulent/regiobeheerder en indien er structureel zicht is op 

wanneer er wel voldoende inkomen/geld is). Er kan echter geen sprake zijn van 
huurverlaging: na afloop moet de te weinig betaalde huur ingelopen worden.  

 
Mochten er vanuit wetgeving meer mogelijkheden blijken om tijdelijke huurverlaging 

toe te passen waarbij niet direct de verplichting geldt om te weinig betaalde huur 
alsnog te voldoen, dan kijken we hoe we dit kunnen toepassen. Vanuit Aedes wordt 
momenteel onderzocht welke mogelijkheden corporaties binnen de wet hebben om 
toch een tijdelijke huuraanpassing te realiseren. Mooiland is hierbij via de bedrijfsjurist 
aangesloten. 

 
3. Vergroten mogelijkheden om te verhuizen naar goedkopere woning 

Om betalingsproblematiek te verminderen stimuleren we dat huurders met 
betalingsachterstand naar een goedkopere woning verhuizen. Zij moeten daarom ook 
de mogelijkheid krijgen om onder voorwaarden een andere goedkopere woning te 
kunnen huren. Dit betekent een versoepeling van de uitsluiting onder de volgende 
voorwaarden: 

 de nieuwe netto huur is lager dan de huidige netto huur. 

 de nieuwe huur is na gewijzigde huurtoeslag aanzienlijk lager. 
 de nieuwe huurprijs is passend. 
 er is geen sprake van hogere woonlasten. 
 de woningzoekende heeft een betalingsregeling die hij goed nakomt.  
 de huurtool geeft geen rode score (zie verder onder 2.2). 
 er heeft een gesprek plaatsgevonden in geval er sprake is van meer dan 1 

maandhuur achterstand of een eerdere ontruiming.  

 
Bij betalingsachterstand is er geen sprake van voorrang.  
Mooiland heeft wel een calamiteitenregeling waarbij een huurder onder strikte 
voorwaarden aanspraak kan maken op voorrang. Soms speelt financiële ontwrichting 
hierbij ook een rol. Dit kan echter nooit alleen de reden zijn voor voorrang. Momenteel 
wordt de calamiteitenregeling, als onderdeel van Voorrangsregeling, opnieuw bezien.  

Effecten Klant en maatschappij: 
- Voorkomen van (verdere) betalingsproblematiek en noodgedwongen verhuizing. 
- Voorkomen van betalingsproblematiek is onderdeel van de prestatieafspraken. 

Proces:  
- Duidelijk proces en stroomlijning waardoor duidelijk is wat de mogelijkheden zijn, 

welke criteria van toepassing zijn en wie wat moet doen. Hierdoor is ook betere 

monitoring mogelijk.  

Financieel/Vastgoedtechnisch: 

- Formatief: Standaardregeling vergt relatief weinig extra werk. Maatwerkproces is 

arbeidsintensief. Echter men moet nu ook met maatwerkvragen aan de slag hetgeen 
door ontbreken van duidelijke stroomlijning meer arbeidsintensief is. De verwachting is 
dat deze vragen door aanpassing effectiever (en sneller) afgehandeld worden.  

- Lagere huuropbrengst voor de betreffende OGE: Reële inschatting van extra kosten is 
niet te maken (geen inschatting van aantal casussen, geen registratie in verleden). 
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2.2 Omklappen contracten 

Doel Voorkomen dat huurders die via intermediaire verhuur goed op hun plek zitten (passend qua 

woning, leefstijl en woonomgeving) moeten verhuizen. Dit is van toepassing als bij het 
overzetten van het contract op de naam van de cliënt de huur niet passend is qua inkomen.   

Wat doen we 
nu ? 

Bij intermediaire verhuur wordt de woning verhuurd aan een instelling/stichting, die deze op 
haar beurt doorverhuurt aan een cliënt. Na verloop van tijd kan behoefte ontstaan vanuit 
instelling en cliënt om het huurcontract over te zetten naar de cliënt. De 
wijkconsulent/regiobeheerder bepaalt, in overleg met de intermediaire verhuurder, of de 

huurovereenkomst op naam van de bewoner kan komen. Bij een omklapcontract worden 
voorwaarden gesteld aan begeleiding door de instelling.  

Overwegingen De omklapconstructie wordt gebruikt om te voorkomen dat een cliënt beroep moet doen op een 

zorgplek. Het wordt gebruikt als een proefperiode voor zelfstandig huren waarbij meer 
garanties voor psychosociale begeleiding zijn opgenomen. 

Nagenoeg alle bewoners hebben een laag inkomen. Hun inkomen bestaat meestal uit een 
Wajong-uitkering of uitkering Participatiewet. Hierdoor is de huur vaak niet passend.  

Voorstel 1. Huuraanpassing naar streefhuur van individuele omklapcontracten (niet complexmatig). 
2. Als de streefhuur hoger is dan de huidige huur dan blijft de huidige huur gehandhaafd.  
3. Daar waar de huurprijs niet-passend is, kan beroep gedaan worden op de 

afwijkingsmogelijkheden van passend toewijzen en de staatssteunregeling. 

4. Daar waar de huidige huurprijs en streefhuur te hoog zijn in relatie tot het inkomen van 
de bewoner kiezen we voor aftopping van de huurprijs conform passend toewijzen 
(overheidsnorm). 

5. Er wordt nieuw contract opgesteld met aanvullende huurvoorwaarden over begeleiding.  
6. Maken van afspraken aan de voorkant: bij verhuur aan instellingen anticiperen op een 

geschikte woning voor het type cliënt: In geval een cliënt bijna 23 jaar is zorgen dat 

een kleine, goedkope, passende woning verhuurd wordt aan instelling zodat bij 

omklappen er geen huuraanpassing hoeft plaats te vinden en de zorgpartij minder 
huurkosten heeft. Dit betreft overigens niet de contractafspraken met instellingen 
wanneer het om zorgappartementen gaat. 

Effecten Klant en maatschappij 
- Cliënt hoeft niet te veranderen van woonomgeving en hoeft geen beroep meer te doen 

op dure zorgplek.  
- Verbeteren betaalbaarheid in geval van aftoppen. 
- Minder huurkosten voor zorgpartij.  
- Gemeentelijke afspraken: passend binnen prestatieafspraken om als corporatie 

mogelijkheden te bieden om zo min mogelijk gebruik te maken van intramurale setting.  
Proces 

- Toewijzing en huuraanpassing is maatwerk en gaat buiten systeem om. Wordt 

geïnitieerd door wijkconsulent of regiobeheerder. 

- Intermediaire verhuur: bij aangaan nieuw intermediair verhuurcontract inzicht vragen in 
type cliënt zodat beter passende woning toegewezen kan worden.  

Financieel/Vastgoedtechnisch 
- Heeft consequenties wanneer een woning afgetopt wordt voor de doelgroep. Dit zullen 

er naar verwachting in de uiterste situatie 4 per jaar zijn. Uitgaande van maximale 

aftopping zou dit maximaal neerkomen op € 9.000 per jaar (max € 180,- verschil per 
maand, 4 woningen).   

 
 
2.3 Kleiner maar duurder wonen 

Doel: Voorkomen dat passende, betaalbare gezinswoningen vanuit betaalbaarheid bezet gehouden 
worden door huurders voor wie de woning feitelijk niet meer passend of te groot is gezien wens 
(willen) of zorgvraag (moeten).  Bevorderen dat oudere huurders als nodig de overstap maken 

naar een beter passende nultredenwoning waar beter zorg verleend kan worden.  

 
Stand van zaken: Probleem en mogelijke oplossingen zijn geïnventariseerd. Er speelt op dit 
moment een aantal zaken die dit thema raken en beïnvloeden. In afstemming met 
portefeuillemanagement wordt dit in 2e helft van 2018 verder uitgewerkt. Dit komt aan bod in 
vervolguitwerking van de opdracht (onderdeel 2, 2e helft 2018). 
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2.4 Verhoging huurprijs bij woningverbeteringen 

Doel Voorkomen dat door goedkeuring van aanvragen voor woningverbetering (of door achteraf 
goedgekeurde woningverbeteringen), toepassen van individuele comfortverbeteringen of 
energetische maatregelen in een hogere huurprijscategorie vallen waardoor bij mutatie de 
betaalbaarheid vermindert en de beschikbaarheid in de betreffende huurprijscategorie afneemt. 

Wat doen we 
nu ? 

Op het gebied van ZAV beleid en de gevolgen voor de huurprijs bij groot onderhoud en 
energetische maatregelen liepen gedurende het Maatwerkproject projecten. Dit maakt ook 
onderdeel uit van Volle Kracht.  

Overwegingen Uitgangspunt van dit vraagstuk is niet individuele klantvraag naar maatwerk op huurprijs/-

beleid. Betreft deelaspect in uitwerking van ZAV-beleid en beleid woningverbeteringen.   

Voorstel Vanuit huurbeleid en maatwerk is het van belang dat we input leveren door vanuit individuele 

klantbenadering aandachtspunten en suggesties mee te geven. Dit is gedaan door in gesprek 
te gaan met proceseigenaren. Er zijn voorstellen en suggesties gedaan over: 

- het proces van goedkeuring van ZAV en individuele comfortverbeteringen in relatie tot 
het effect op huurprijs en de betaalbaarheid.  

- het kostenneutraal doorvoeren van energiemaatregelen.   
De suggesties zijn overgenomen en verwerkt in deelbeleid.   
 
Voor het huurbeleid is vooral van belang dat woningverbeteringen goed en tijdig worden 
verwerkt in de woningwaardering; alleen dan is goede sturing op de hele deelportefeuille 
mogelijk als het gaat om betaalbaarheid en beschikbaarheid.  
 

Mogelijk dat vanuit nieuwe ZAV-beleid en beleid woningaanpassingen er individuele 
klantvraagstukken op terrein van huurbeleid ontstaan. Deze worden dan door de Kernteam 

Maatwerk opgepakt.   

 
 
2.5 Complexen met hoge servicekosten.  

Doel: voorkomen dat er ondanks betaalbare huurprijs toch betalingsproblematiek ontstaat omdat 
servicekosten te hoog zijn. 

 
Stand van zaken: Vervolguitwerking volgt in 2e helft 2018. 
Analyse is uitgevoerd en enkele opties zijn geïnventariseerd.  
Het onderwerp servicekosten wordt ook bezien vanuit kwaliteit, toezicht en projecten. Dit wordt in 
1e instantie organisatie breed opgepakt.  
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3. Verhuiswens en nieuwe huur is te hoog 
 

3.1 Huisvesting mantelzorgers 
Doel We bieden mogelijkheden voor mantelzorgers om in de buurt van onze 

huurders/woningzoekenden met zorgvraag te wonen zodat zij zo min mogelijk een beroep doen 
op kostbare professionele zorg.  

Wat doen we 
nu ? 

We hebben geen beleid voor mantelzorgers die in de buurt van hun zorgvrager willen wonen of 
zorgvragers die in de buurt van hun mantelzorgers willen wonen.  
We hebben wel beleid m.b.t. aanvraag medehuurderschap en/of toestemming inwoning, maar 

daarin is niets opgenomen m.b.t. mantelzorgfunctie.  

Overwegingen We ontvangen slechts incidenteel deze vraag (maximaal 3 maal per jaar). Naast individuele 
woonbehoefte zetten we hierop in ter bevordering van participatiesamenleving en ter 
voorkoming van aanspraak maken op meer en dure professionele zorg. 

Voorstel 
 

1. (voor wat betreft aanvragen vanuit WBS Mooiland) Mantelzorgers (die binnen 
doelgroep vallen) voorrang geven bij toewijzing van een woning gelegen in directe 
nabijheid (binnen 15 à 20 minuten fietsafstand) van woning van de zorgvrager. Dit is 
van toepassing op sociale huurwoningen (niet vrije sector woningen). Zorgvragers 
voorrang geven bij toewijzing woning gelegen in directe nabijheid van woning van de 
mantelzorger. Voorwaarden zijn: 
- Door WMO consulent van gemeente is vastgesteld dat er sprake is van mantelzorger 

(hiervoor zijn richtlijnen bepaald).   
– Woning is passend wat betreft passend toewijzen (volgens overheidsnorm) en 
huurprijs.  

2. Indien noodzakelijk kan huurprijsaanpassing toegepast worden conform de maatwerk-

huurverlagingsregeling (zie ook 2.1) 
3. Om inwoning bij zorgvrager aantrekkelijker te maken kan mantelzorger medehuurder 

worden en kan deze in de woning blijven wonen, ook na vertrek zorgvrager. 

Voorwaarden: door WMO-consulent van gemeente is vastgesteld dat er sprake is van 
mantelzorger.  

Effecten Klant en maatschappij:  
- Zorgvrager kan langer in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen, er wordt minder 

beroep gedaan op professionele zorg. 

- Effect op betaalbaarheid en beschikbaarheid minimaal door beperkte frequentie.  
- Gemeentelijke afspraken: dit is conform afspraken met gemeenten in het kader van 

inspanningen ter voorkoming van intramurale opname en participatiesamenleving. 
- Er zal er wel meer beroep gedaan worden op WMO aanpassingen. Deze worden door 

gemeente bekostigd of worden beschikbaar gesteld via het Mooiland Oppluspakket. 
Proces:  

- Toewijzing en huuraanpassing is maatwerk en wordt bemiddeld. Dit gaat buiten het 

advertentiesysteem om. Dit wordt meegenomen in voorrangsregeling welke uitgevoerd 
wordt door wijkconsulent. 

Financieel/vastgoedtechnisch:  
- Doordat vraagstuk slechts incidenteel plaatsvindt zijn kosten beperkt. 

 
 

3.2 Woningruil 

Doel Verwezenlijken van duurzame kwalitatieve woonwens van huurder zonder dat de nieuwe 
huurprijs een reden is om er van af te zien en zonder daarbij andere woningzoekenden te 
benadelen. 

Wat doen we 

nu ? 

Sinds begin 2017 is woningruil onder voorwaarden (weer) mogelijk.  

Bij mutatie geldt de streefhuur. 

Overwegingen Het is niet bedoeld als voorrangsregeling.  

Voorstel Uitgangspunt blijft om de huur te harmoniseren. Het kan immers ook om huurverlaging gaan. 
In geval de reden voor woningruil wordt onderscheid gemaakt worden tussen: 

- klant die wil verhuizen vanuit woonwens; of 
- klant die moet/geen andere keuze heeft wegens betaalbaarheid, gezondheid, 

multiprobleem of andere levensfase.  
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In dit laatste geval is niet zomaar een andere verhuisoptie voor handen. Hierbij moet het 
mogelijk zijn om de huur van de woning waarheen de huurder verhuist niet aan te passen in 

geval dit nadelig is voor de huurder.  
We bieden dan de mogelijkheid voor huuraanpassing als de hogere huur een reden is om het 
niet verhuizen conform de maatwerk-huurverlagingsregeling. 

Effecten Klant en maatschappij 
- We komen tegemoet aan kwalitatieve woonwens. Bevorderen van maatwerk in geval 

van andere levensfase en betaalbaarheid. 

- Het verandert de beschikbaarheid niet. De huurwoning komt namelijk beschikbaar 
vanwege voorgenomen ruil. Het beïnvloedt wel de betaalbaarheid van de nieuwe 
woning. 

Proces 
- Het verandert niets aan ons standaard toewijsbeleid. Het gaat immers om een 

uitzondering en de woningruil gaat al buiten de normale spelregels van 

woonruimteverdeling om. De interactie met wijkconsulent/regiobeheerder is 
intensiever. 

Financieel/Vastgoedtechnisch  
- Heeft consequenties wanneer we woning af gaan toppen voor de doelgroep. Dit zullen 

er naar verwachting in de uiterste situatie 4 per jaar zijn. Uitgaande van maximale 
aftopping zou dit maximaal neerkomen op € 9.000 per jaar (max € 180,- verschil per 
maand, 4 woningen).   

 
 
3.3 Verhuizen binnen eigen complex 

Doel Bevorderen van doorstroming wegens schrijnende situatie in huidig complex.  

Wat doen we 
nu  

Intern verhuizen in geval van een schrijnende situatie, met collegiale toetsing, is beperkt 
mogelijk. Bij mutatie geldt de streefhuur.   

Overwegingen Bij intern doorverhuizen heeft de wijkconsulent/ regiobeheerder al met een complexe situatie 
te maken. De toetsing of de voorrang gegeven kan worden wegens regionale afspraken en 
lokale verordening, moet altijd blijven plaatsvinden. 

Voorstel 1. Daar waar de nieuwe streefhuur niet-passend is, wordt deze passend gemaakt door 
een huurprijsverlaging (conform overheidsnormen). Hierbij sluiten we aan op de 

maatwerk-verlagingsmaatregel zoals is opgenomen onder 2.1.  
2. Voor woningzoekenden die een te hoog inkomen hebben voor de sociale huur wordt 

bekeken of we de uitzonderingscategorie van inkomenstoetsing kunnen gebruiken 

(uitzondering die op de 10% ruimte drukt). Is het niet mogelijk met regionale en lokale 

regelgeving? Dan wordt bekeken of de urgentieprocedure van toepassing is. 

Effecten Klant en maatschappij  

- Huurder hoeft niet te veranderen van woonomgeving ondanks toenemende 

problematiek (mobiliteit, overlast of veiligheid).  
- Wachttijd in reguliere systeem wordt vermeden. 

Proces 
- het verandert niets aan ons standaard toewijsbeleid. Het gaat immers om een 

uitzondering en gaat al buiten de normale spelregels van woonruimteverdeling om. 
Financieel/Vastgoedtechnisch. 

- Heeft consequenties wanneer we woning af gaan toppen voor de doelgroep. Dit zullen 

er naar verwachting in de uiterste situatie 4 per jaar zijn. Uitgaande van maximale 
aftopping zou dit maximaal neerkomen op € 9.000 per jaar (max € 180,- verschil per 
maand, 4 woningen).   

 

3.4  Woningzoekenden met hoger betalingsrisico 

Doel Woningzoekende bewuster maken van de kosten die gepaard gaan met huren.   
Het beperken van risico op betaalproblemen bij nieuwe huurder.  

Wat doen we 
nu ? 

- Toewijzing informeert en toetst extra als het inkomen te laag is voor de huur. We weigeren 
geen toewijzing maar beperken ons tot een advies. Bij vrije sector woningen adviseren we 

in betaalbaarheid. 
- De richtlijn is dat een woning niet toegewezen wordt aan een kandidaat met een 

huurschuld bij ons of bij een andere corporatie (ook in geval er een betalingsregeling is). In 
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een enkel geval leveren we echter ook nu (ad hoc) maatwerk en komt een kandidaat wel in 
aanmerking voor een goedkopere woning.  

- Vanuit prestatieafspraken zijn we een pilot Huurtool in Apeldoorn gestart. 
- Deelname Pilot Vroegsignalering Nijmegen en Aanvalsplan Den Bosch: voorkomen dat de 

financiële situatie onnodig verslechtert door al in vroeg stadium contact op te nemen met 
de huurder.  

- Onderzoek of er sprake is van betalingsproblematiek bij vrije sectorwoningen als deze 
(tegen advies van Mooiland) toegewezen zijn aan te lage inkomens (“Inkomensvereisten bij 
vrije sector woningen”).  

Overwegingen Het komt zeer regelmatig voor dat er bij woningzoekenden sprake is van betalingsproblemen, 
bewindvoering en WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). De vraag om meer met 

woonlasten te doen wordt ook ingegeven door de nationale aandacht hiervoor, beperking 
incassorisico, beleid van externe woonruimteverdeelsystemen en gemeentelijk beleid. Daarnaast 
loopt er binnen Mooiland een project Woonlastengesprekken in Apeldoorn. We verwachten meer 

betalingsproblematiek, mede vanuit instroom vanuit daklozensituatie.   

Voorstel 1. Invoeren van een Huurtool light versie. 
- De huurtool wordt als service naar woningzoekenden standaard in WBS Mooiland 

aangeboden en geeft op basis van aantal vragen aan de woningzoekende inzicht in de 
betaalbaarheid van de gewenste woning. Hiervoor wordt gebruik van tabellen over 
betaalbare huren naar huishoudtype en inkomen. Het resultaat wordt weergegeven in een 

meter. Kleurt deze groen, dan past de woning bij het inkomen. Bij oranje past de woning 
bijna bij het inkomen. De woning is passend als de woningzoekende iets aanpast in de 
uitgaven. De kleur rood geeft aan dat het onverstandig is om de woning te huren. Vanuit 
de tool wordt verwezen naar inkomensondersteunende maatregelen. Op initiatief van een 
woningzoekende kan een maatwerkgesprek met wijkconsulent/regiobeheerder 

plaatsvinden.  
- Het betreft in eerste instantie nog een ‘light” versie. Dit wil zeggen dat het invullen 

vrijblijvend is en we geen consequenties aan een rode score verbinden.   
- De tool kan op ook als check gebruikt worden voor medewerkers Toewijzing. Wanneer zij 

tijdens de reguliere screening een grote afwijking constateren kunnen zij de tool ook zelf 
invullen en hierover contact opnemen met woningzoekende.  

- Als dit systeemtechnisch mogelijk is (inrichtingsvraagstuk nieuw woningzoekende systeem) 
wordt het invullen van de tool verplicht gesteld. De optie om bij een rode score de woning 

niet toe te wijzen is vooralsnog niet aan de orde (en is mede afhankelijk van ervaringen en 
resultaten van de light versie). Een alternatief is om voorwaarden aan de toewijzing te 
verbinden door het maatwerkgesprek verplicht te stellen en een “Als dan plan” op te stellen 
(wat direct te doen als er betalingsachterstand ontstaat). 

 
2. Om betalingsproblematiek te verminderen stimuleren we dat huurders met 

betalingsproblematiek naar een goedkopere woning verhuizen. Zij moeten daarom ook de 

mogelijkheid krijgen om onder voorwaarden een andere goedkopere woning te kunnen 
huren. Dit betekent een versoepeling van de uitsluiting onder voorwaarden (zie ook onder 
2.1). 
 

3. Ondergrens inkomen bij toewijzing vrije sector woningen. Om in aanmerking te komen 
voor een vrije sector woning moet het belastbaar inkomen tenminste 4x de kale 

maandhuur bedragen Hierbij mag 10% van het vermogen opgeteld worden bij het inkomen 
op jaarbasis.  

 

4. In de communicatie aan nieuwe huurders (op site/mijnwoningzoeken.nl) meer 
benadrukken dat huurders er rekening mee moeten houden dat huurprijzen jaarlijks 
verhoogd kunnen worden. Met name in de vrije sector kan een huurprijs na enkele jaren 

sterk oplopen. Tevens wordt benadrukt dat bij woningen met een huurprijs boven € 710,68 
een huurder niet in aanmerking komt voor huurtoeslag. 

 

5. Pilots Vroegsignalering in Nijmegen en Den Bosch: afhankelijk van resultaten bekijken of 
we dit uit kunnen breiden naar anderen gemeenten in NOB en Gennep. Dit komt aan bod in 
vervolguitwerking van de opdracht (onderdeel 2, 2e helft 2018). 
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Effecten Klant en maatschappij 
- Voorkomen van betalingsproblematiek doordat woningzoekenden meer zicht hebben op 

hun woonlasten en hierdoor een betere afweging kunnen maken of een woning waarop ze 
reageren passend is voor hun inkomen/budget.  

- Voorkomen van betalingsproblematiek is onderdeel van de prestatieafspraken. In een 
enkele gemeenten (Apeldoorn en Den Bosch) maakt het gebruik van de huurtool onderdeel 
uit van de afspraken. 

Proces 
- Invoeren van huurtool in WBS Mooiland.  

- Aanvulling in proces bij toewijzing. 
Financieel/Vastgoedtechnisch  

- Kosten gebruik Huurtool: voor 2018 zijn er geen extra kosten verbonden aan de tool. Per 
2019 zullen de jaarlijkse kosten ca. € 3.000,- bedragen.  

- Afname betalingsrisico voor Mooiland. 
- Verwachting is dat de tool tot meer aanvragen voor een maatwerkgesprek zal leiden. Op 

dit moment is hier nog geen inschatting van te maken. Daarentegen is de verwachting dat 

probleemsituaties worden voorkomen en besparing optreedt in afhandeling van 
betalingsproblematiek bij Huurzaken.  

 

3.5 Huurverlaging bij verblijfsgerechtigden 

Doel Bieden van betaalbare huisvesting voor verblijfsgerechtigden met grote gezinnen.  

Wat doen we 
nu ? 

Voorlopige maatregel: huurverlaging bij verblijfsgerechtigden die vanwege gezinsgrootte een 
grote woning nodig hebben waarvan de huurprijs meer dan 710,68. 

Voorstel Structureel maken van voorlopige maatregel: 

Is er bij een nieuwe huurder sprake van een verblijfsgerechtigden die vanwege gezinsgrootte 
een grote woning nodig hebben met huurprijs boven de € 710,68. Dan kan de aanbiedhuur 
aangepast worden tot geldende aftoppingsgrens onder voorwaarde van inkomensverklaring van 
COA en uitleg dat er op dat moment geen andere reële en snel beschikbare alternatieven 
voorhanden zijn. Zie verder maatwerk-verlagingsmaatregel zoals is opgenomen onder 2.1.  

Effecten Klant en maatschappij  
- Gemeentelijke afspraken: passend binnen prestatieafspraken om verblijfsgerechtigden 

te plaatsen. 
Proces 

- het verandert niets aan ons standaard toewijsbeleid. Het gaat immers om een 
uitzondering en gaat al buiten de normale spelregels van woonruimteverdeling om. 

Financieel/Vastgoedtechnisch. 

Heeft consequenties wanneer we woning af gaan toppen voor de doelgroep. Dit zullen er naar 
verwachting in de uiterste situatie 4 per jaar zijn. Uitgaande van maximale aftopping zou dit 

maximaal neerkomen op € 9.000 per jaar (max € 180,- verschil per maand, 4 woningen).   

 
 
3.6 Huurverlaging bij huurders met specifieke zorgvraag 

Doel Bevorderen van doorstroming wegens schrijnende situatie en ter voorkoming van intramurale 

opname. 

Wat doen we 
nu ? 

Voorlopige maatregel: huurverlaging bij huurders die door specifieke zorgvraag andere 
woonruimte nodig hebben waarvan de huurprijs meer dan 710,68 bedraagt (waardoor zij niet 
in aanmerking komen voor huurtoeslag).  

Voorstel Structureel maken van voorlopige maatregel: 
Is er bij een nieuwe huurder sprake van een specifieke zorgvraag: is er geen aangepaste 
woning beschikbaar die passend kan worden toegewezen en is er sprake van indicatie/zorgplan 
waaruit blijkt dat er sprake is van een specifieke zorgvraag bij een nieuwe huurder? Dan kan 

de aanbiedhuur aangepast worden tot de huurtoeslaggrens. Zie verder maatwerk-
verlagingsmaatregel zoals is opgenomen onder 2.1. 

Effecten Klant en maatschappij  
- er wordt minder beroep gedaan op professionele zorg. 
- is conform afspraken met gemeenten in het kader van inspanningen ter voorkoming 

van intramurale opname. 
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Proces 
- het verandert niets aan ons standaard toewijsbeleid. Het gaat immers om een 

uitzondering en gaat al buiten de normale spelregels van woonruimteverdeling om. 
Financieel/Vastgoedtechnisch. 
Heeft consequenties wanneer we woning af gaan toppen voor de doelgroep. Dit zullen er naar 
verwachting in de uiterste situatie 4 per jaar zijn. Uitgaande van maximale aftopping zou dit 
maximaal neerkomen op € 9.000 per jaar (max € 180,- verschil per maand, 4 woningen).   
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4. Verhuiswens en geen passende huurprijs beschikbaar 
 
4.1  Huurbeleid t/m 22 jaar 

Doel We willen er vanuit betaalbaarheid- en beschikbaarheidsdoelstelling er voor zorgen dat er 

voldoende kleine en goedkopere huurwoningen zijn voor jongeren tot en met 22 jaar.  

Wat doen we 
nu ? 

De leeftijdscriteria in kerngebied zijn afgeschaft om de keuzevrijheid van woningzoekenden te 
vergroten. In april 2017 is echter vanuit klantbehoefte afgesproken dat er in sommige situaties 
toch leeftijdslabels gehanteerd kunnen worden in het kader van maatwerk. In dat geval moet 
dit goed onderbouwd zijn, bv met gegevens over slaagkans.  

Overwegingen Slaagkans van jongeren is laag ten opzichte van andere doelgroepen omdat zij een korte 
inschrijfduur hebben ten opzichte van oudere woningzoekenden (6% lager dan de gemiddelde 

slaagkans). Dit impliceert dat als een woning niet specifiek voor jongeren gelabeld is, jongeren 
gezien te geringe inschrijftijd veelal niet in aanmerking komen.  
 
Voor jongeren t/m 22 jaar is € 417,34 de maximale rekenhuur (kale huur + subsidiabele 

kosten) waarbij zij recht hebben op huurtoeslag.  

Voorstel Herinvoering jongerenlabels 
- Herinvoering jongerenlabels in NOB/Gennep voor jongeren tot en met 22 jaar die 

afhankelijk zijn van huurtoeslag (90 vhe). Het betreft een voorrangsregeling. De 
maximale leeftijd van 22 is dus geen harde eis maar geeft de doelgroep voorrang (zie 
verder werkgroep Voorrangsregeling).  

- Het is mogelijk om tijdelijk het jongerenlabel van de woning of het complex af te halen 

als dit vanuit leefbaarheid en bewonersmix wenselijk is. De wijkconsulent stemt dit af 

met portefeuille-/assetmanagement 

- In eerste instantie gaat het om de labels die in 2015 afgeschaft zijn (deze zijn nog 
zichtbaar in WRB/woonruimtebemiddelingskenmerken).  

- In de werkgroep Voorrangsregeling (waar ook leden van de werkgroep Maatwerk 
Huurbeleid aan deelnemen) wordt in samenwerking met portefeuillemanagement in de 
2e helft van 2018 uitgewerkt (en voorgelegd aan DT): 

 welke woningen in het overige werkgebied in aanmerking komen voor het 

jongerenlabel. 
 op basis van slaagkans en vraag en aanbod bekeken of het aantal woningen 

met jongerenlabel uitgebreid moet worden in zowel kerngebied als overig 
werkgebied. Zo ja, welke woningen komen hiervoor dan in aanmerking ? 
 

Rekenhuur onder € 417,34.  

Als de woningen met heringevoerde jongerenlabel een rekenhuur hebben van meer dan          
€ 417,34 dan wordt deze afgetopt tot € 417,34. De huurder kan dan in aanmerking komen 

voor huurtoeslag. Dit vergt jaarlijkse afstemming na bepalen servicekosten.  
Op peildatum april 2018 hebben 48 woningen (van de 90 vhe) een rekenhuur boven de  
€ 417,34 (gemiddeld 50,- boven € 417,34). 

  Effecten Klant en maatschappij 

- Vergroten kans op betaalbare woningen voor jongeren tot en met 22 jaar. 
Proces 

- Herinvoeren jongerenlabels. 
Financieel/Vastgoedtechnisch. 

- Heeft consequenties wanneer we woning af gaan toppen voor de doelgroep. Bij een 
mutatiegraad van 8% betekent dit voor het 1e jaar € 2.400,-  per jaar (4 woningen, 
gemiddeld € 50,-  per maand). Per jaar oplopend met € 2.400,-. (maximaal 12 jaar). 

 

4.2  Huisvesting via instellingen 

Doel Cliënten die vanuit zorgpartijen zelfstandig moeten gaan wonen, kunnen passende 

woonruimten (qua woning, woonomgeving en huurprijs) krijgen.   

Wat doen we 
nu ? 

We hebben in het kerngebied afspraken gemaakt met meerdere zorgpartijen.  
Zij kunnen gezamenlijk maximaal 20 woningen per jaar aanvragen voor hun cliënten. Dit 
noemen we de 20-woningenregeling. Wanneer zij voldoen aan de voorwaarden ontvangt de 
cliënt een zelfstandig huurcontract met aanvullende huurvoorwaarden m.b.t. 

begeleidingsafspraken. Cliënten betalen de streefhuur.  
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Overwegingen Omdat de doelgroep voor 75% bestaat uit jongeren tot 23 jaar met Wajong uitkering, die 
afhankelijk zijn van huurtoeslag, wachten zij lang op passende (qua huurprijs, woningtype en 

woonomgeving) woonruimten. 
Qua huurprijs is een woning voor deze doelgroep woningzoekenden betaalbaar als deze een 
rekenhuur heeft van € 417,34 (prijspeil 2018). Boven deze grens krijgen jongeren geen 
huurtoeslag. Mooiland heeft weinig woningen in deze prijsklasse. Bovendien heeft Mooiland in 
2016 de keuze gemaakt om zo min mogelijk woningen te gaan labelen. Hierdoor komen ook 
woningzoekende boven de 23 jaar in aanmerking voor de goedkopere appartementen met 
rekenhuur onder of gelijk aan jongerengrens. Gevolg hiervan is dat deze cliënten erg lang 

wachten op een woning en onnodig gebruik maken van dure (intramurale) zorg terwijl ze wel al 
lang zelfstandig kunnen wonen.  

 
We ontvangen van zorgpartijen tot nu toe gemiddeld 6 aanvragen per jaar m.b.t. huisvesting 
voor jongeren t/m 22 jaar in NOB en Gennep.  

Voorstel 1. Jongeren uit de 20-woningenregeling krijgt voorrang bij toewijzing van een woning met 
streefhuur onder de € 417,34. 

2. Herinvoering jongerenlabels in kerngebied voor doelgroep t/m 22 jaar. Zie verder de 
uitwerking onder 4.4  Vraagstuk huurbeleid t/m 22 jaar. 

3. Als wij binnen 3 maanden geen passende woonruimte kunnen bieden dan komen 
woningen met streefhuur van meer dan € 417,34 (maar minder dan € 597,30) in 
aanmerking (met 1 slaapkamer). Deze woningen worden dan afgetopt tot rekenhuur  

€ 417,34, inclusief de subsidiabele servicekosten. Na mutatie is weer de reguliere 
streefhuur van toepassing.  

4. Toewijzing alleen als er aan aanvullende voorwaarden voor begeleiding wordt voldaan. 

Effecten Klant en maatschappij:  

- Doelgroep ontvangt aansluitend op de plaatsing in het kader van 20 woningenregeling 
passende woonruimten en hoeft daardoor niet langer gebruik te maken van duurdere 

intramurale setting.  
- Er worden niet meer woningen onttrokken aan onze reguliere woningzoekenden. Wel 

hebben de woningzoekenden uit de 20 woningen regeling voorrang, met name op de 
woningen onder de € 417,34.  

- Verbeteren betaalbaarheid in geval van aftoppen. 
- Gemeentelijke afspraken: passend binnen prestatieafspraken om als corporatie 

mogelijkheden te bieden om zo min mogelijk gebruik te maken van intramurale setting.  
Proces:   

- Beperkte aanpassing in proces: aanpassing huurprijs in geval van aftopping door 
huurzaken. Toewijzing checkt bij kandidaten uit deze doelgroep vooraf de leeftijd en de 
rekenhuur. 

Financieel-vastgoedtechnisch:   

Heeft consequenties wanneer we woning af gaan toppen voor de doelgroep. Dit zullen er naar 

verwachting in de uiterste situatie 6 per jaar zijn. Uitgaande van maximale aftopping zou dit 
maximaal neerkomen op € 13.000 per jaar (max € 180,- verschil per maand, 6 woningen).   
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5. Overige vraagstukken 
 

5.1 Huurgewenning bij sociaal plan.  

Doel: onderzoeken welke alternatieven we hebben voor huurgewenning bij een sociaal plan nu 
blijkt dat dit wettelijk niet mogelijk is.  
 
Stand van zaken: Vervolguitwerking volgt in 2e helft 2018. 
Risico’s en opties zijn geïnventariseerd. Op moment dat in project een sociaal plan wordt opgesteld 

worden opties voor specifieke project uitgewerkt en voorgelegd aan DT.  

 

5.2 Goedkoop scheefwonen 

Doel: Voorkomen dat huurders met te hoog inkomen een relatief goedkope woning bezet houden 
terwijl daar op basis van hun inkomen geen noodzaak (meer) voor bestaat. Hierdoor wordt de 
slaagkans voor huurders met een lager inkomen verkleind om een betaalbare woning toegewezen 

te krijgen 
 
Stand van zaken: Voor de doelgroep wordt een gematigd huurbeleid gevoerd ten aanzien van de 
jaarlijkse huurverhoging en krijgt deze een lagere huurverhoging dan de niet-doelgroep. Aftopping 
op streefhuur is voor niet-doelgroep niet mogelijk. Per 1 juli worden de nieuwe streefhuren van 
toepassing. Het is nog niet bekend wat de invloed hiervan is op het aantal scheefwoners. Dit 

onderwerp wordt vooralsnog geparkeerd.  

 

5.3 Stimuleren verkoop 

Doel: stimuleren van het vrijkomen van voor verkoop gelabelde woningen. 
 
Stand van zaken: Dit vraagstuk is geformuleerd vanuit behoefte van Mooiland en niet vanuit 
behoefte van huurder. Uitwerking hiervan valt niet onder Maatwerk. Wel wordt dit als 
aandachtspunt meegenomen in de uitwerking van het vraagstuk 4.1 Kleiner maar duurder. 

 


