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Geachte leden van de de samenwerkende Koepels, 
 
Op 21 maart 2019 ontvingen wij uw advies over de huurverhoging 
2019. Allereerst danken wij u hartelijk voor uw betrokkenheid bij het proces en de snelheid 
waarmee u het advies heeft uitgebracht. Wij zijn uiteraard verheugd met uw positieve advies. In 
uw advies geeft u echter ook enkele kanttekeningen en adviezen. In deze brief gaan wij daar 
puntsgewijs op in.  
  
Vooraf  
U geeft in uw reactie aan dat Mooiland zich in het vervolg rekening moet houden met de wettelijke 
adviestermijn van ten minste 6 weken. Wij willen u bedanken voor de coulance die u in dit traject 
van de huurverhoging heeft getoond en begrijpen dit standpunt. Mooiland zal hier meer aandacht 
aan besteden in de huidige cyclus en in de jaarplanning.   
  
1. Historisch perspectief huurverhoging 2018                                 
U geeft aan meer inzicht te willen hebben in de voortgang en de uitkomsten van het maatwerk 
huurbeleid. Dit is een terechte vraag gezien de afspraken die wij hiertoe met 
elkaar hebben gemaakt.  Daar het maatwerk huurbeleid ongeveer een half jaar geleden 
is gestart en toegepast is, zijn de resultaten nog summier. Toch willen we de resultaten die we tot 
nu toe hebben graag met de Koepels delen. We stellen voor om dit te agenderen tijdens het 
bestuurlijk overleg op 15 april 2019.    
  
2.  Uitgangspunten uit de Ondernemings- en portefeuillestrategie  
Hierbij geeft u aan het belangrijk vinden om met Mooiland in discussie te blijven over het 
streefhuurbeleid en dat het streven van de Koepels is om hier consensus over te 
bereiken. Mooiland sluit zich hier van harte bij aan en vindt het ook van belang om hierover in 
gesprek te blijven, elkaars standpunten uit te wisselen en deze mee te wegen in de afwegingen 
bij het streefhuurbeleid.  
  
Verder vraagt u zich af hoe Mooiland op een goede wijze het huurbeleid voor 2019 kan 
onderbouwen. In antwoord hierop kunnen we aangeven dat Mooiland nadrukkelijk een (streef)huur 
vraagt die voor de doelgroep lager is dan de maximaal redelijke huur (volgens de 
woningwaardering) en de markthuur. Dit doen we vanuit de overtuiging dat het nodig is om 
voldoende sociale huurwoningen voor de doelgroep beschikbaar en bereikbaar te hebben en te 
houden. Daarmee vormen de streefhuren en het in balans brengen of houden van de sociale 
huurprijs met de kwaliteit, de basis waarop wij de jaarlijkse huurverhoging toetsen. Daarbij is in 
de vaststelling van de streefhuren nadrukkelijk rekening gehouden met een lagere sociale 
huurprijs.  
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3.  Drie principes bij de huurverhoging  
U geeft aan de drie principes van betaalbaarheid, kwaliteit en rentmeesterschap met Mooiland te 
delen, tenzij er wettelijke belemmeringen zijn om deze principes jaarlijks toe te passen. Mooiland is 
het met u eens dat wettelijke kaders te allen tijde gevolgd moeten worden. Neemt niet weg dat 
Mooiland de drie principes in 2019 en daarna als basis wil hanteren bij de jaarlijkse 
huurverhoging.   
  
Een volgend punt dat u aangeeft is de prijs-kwaliteitverhouding. Daarbij geeft u aan dat dit nog 
niet in balans is, maar dat Mooiland er wel naar streeft dit in evenwicht te brengen. U 
verwacht dat Mooiland in openheid met de Koepels van gedachten zal wisselen over hoe 
Mooiland deze doelstelling in de praktijk wil realiseren. Daarbij geeft u aan dat volgend jaar 
rekening gehouden moet worden met de veroudering van de woning, het onderhoud en de energie-
labels.    
Uiteraard gaat Mooiland graag met u over voornoemde onderwerpen in gesprek. Wij zullen dit 
onderwerp daarom agenderen voor het bestuurlijk overleg van 15 april 2019. Wij zullen dan een 
toelichting geven op de huidige bepaling van de streefhuren en de wijze waarop de energie-
labels hierin zijn opgenomen. We bespreken dan ook graag met u hoe de veroudering van 
woningen en het onderhoud aan woningen nu invulling krijgt.  
  
U vraagt zich af of Mooiland over voldoende middelen beschikt om de volkshuisvestelijke 
opgaven en verplichtingen (in elk geval voor het jaar 2019) ruimschoots te kunnen dekken. Vragen 
die u hierbij stelt zijn: Is de maximale toegestane stijging van de huursom voor de doelgroep wel 
nodig? Kan deze stijging boven de gemiddelde inflatie niet achterwege blijven zoals Aedes aan haar 
leden geadviseerd heeft?   
  
Voor Mooiland staat voorop dat de drie principes bij de huurverhoging worden gehanteerd. Waarbij 
Mooiland niet het doel heeft om de maximale stijging te behalen. Doel is wel om grote verschillen 
tussen de netto huren en de streefhuren te overbruggen en daarmee de prijs en de kwaliteit meer 
in balans te brengen. Mooiland heeft de maximale stijging in absolute zin niet direct 
nodig. Echter, ook Mooiland ziet zich gesteld voor een grote investeringsopgave voor de 
verduurzaming van de woningvoorraad en de kwalitatieve opgave binnen het kerngebied en de 
BAAN-regio. Deze kwalitatieve opgave bestaat onder andere uit het slopen van sterk verouderde 
woningen en het bouwen van nieuwe levensloopbestendige woningen.   
  
4.  De regelgeving voor de huurverhoging: wat mag in 2019?  
In uw reactie stelt u te verwachten dat er huurders tussen wal en schip zullen vallen bij het 
uitvoeren van de huurverhoging binnen de wettelijke kaders. U geeft daarbij aan dat Mooiland 
huurders in de uitzonderingssituaties (AOW-gerechtigde leeftijd, chronisch zieken en huishoudens 
met 4 of meer personen) collectief een gelijke huurverhoging wil geven als de inkomensgroep tot € 
42.436. Dit is echter geen keuze die Mooiland maakt, Mooiland moet dit doen volgens de wettelijke 
bepaling hierover.   
  
U adviseert gebruik te maken van de mogelijkheden om te individualiseren wanneer huurders zelf 
aangeven (met bewijzen) dat de toepassing van de huurverhoging onrechtvaardig is in hun 
situatie. Dit gelet op de wettelijke vereisten om geen inkomensafhankelijke huurverhoging bij deze 
groep toe te passen.   
  
Wij begrijpen niet helemaal wat u hiermee bedoeld. Het is namelijk zo dat als een huishouden tot 
de uitzonderingsgroep behoort, dat zij dan een huurverhoging moeten krijgen die niet hoger is dan 
voor de doelgroep met een inkomen tot € 42.436. In alle andere gevallen krijgen hogere inkomens 
(boven € 42.436) een inkomensafhankelijke huurverhoging en hier mag bezwaar op worden 
gemaakt als er in de tussentijd wijzigingen in het huishouden zijn opgetreden waardoor het 
huishouden niet meer tot de hogere inkomensklasse van € 42.436 of meer behoort. Dit is wettelijk 
geborgd en daar houdt Mooiland zich vanzelfsprekend ook aan. Individuele 



 

uitzonderingen hierop geven wij vorm via het maatwerk huurbeleid. Dit onderwerp lichten wij 
graag toe tijdens het volgende bestuurlijk overleg.  Mocht u hierbij iets anders bedoeld hebben 
dan horen wij dat graag van u tijdens het volgende bestuurlijk overleg.   
  
5.  Wat staat er in het Sociaal Huurakkoord?  
U geeft aan dat het misschien begrijpelijk is dat Mooiland een andere afweging maakt en niet in de 
geest van het Sociaal akkoord wil handelen. Afspraken in het Sociaal huurakkoord zijn nog niet 
wettelijk geborgd en mogelijk kunnen de drie principes hierbij niet goed gehanteerd worden. 
U vraagt vervolgens of Mooiland er open voor staat om in 2019, zonder de drie principes 
te veronachtzamen, oplossingen in de geest van het Sociaal akkoord te onderzoeken.   
  
Mooiland staat zondermeer open voor gezamenlijke verkenningen van oplossingen zodra er meer 
duidelijkheid is over de wettelijke kaders. Mooiland voorziet dat het de nodige tijd gaat kosten om 
dit te onderzoeken en zal hier rekening mee houden in de jaarplanning 2019 en 2020 en hiervoor 
voldoende tijd in ruimen.   
  
6.  Voorstel voor huurverhoging per 1 juli 2019.  
U vraagt of het mogelijk is om inzicht te geven in de herijkte streefhuren van de 
renovatieprojecten. Dit kan uiteraard, het is echter de vraag welke informatie de koepels willen 
ontvangen. We willen dit graag het volgende bestuurlijke overleg met de koepels verkennen en 
dan vervolgafspraken maken.  
  
7.  Voorgenomen besluit huurverhoging 2019  
In uw reactie op onze adviesaanvraag geeft u de voorkeur aan de eerste variant. Dit komt voor 
2019 overeen met de voorkeur van de directie. De directie heeft voor variant 1 gekozen vanuit het 
oogpunt om in 2020 en latere jaren ook in deze lijn de drie principes toe te blijven passen. Uit uw 
advies komt echter naar voren u daar nu nog niet zondermeer voor de volgende jaren mee 
akkoord kunt gaan en de wettelijke kaders wilt afwachten. Mooiland heeft hier begrip voor en 
bespreekt dit graag op het moment dat de wettelijke contouren hier meer helderheid in geven.  
  
Mooiland zal zich blijven inzetten om vanuit consistent huurbeleid een huursom boven inflatie vorm 
te blijven geven en  daarmee de prijs-kwaliteit verhouding te verbeteren en invulling te blijven 
geven aan goed rentmeesterschap. Zonder daarbij gebruik te willen maken van de maximale 
huursom boven inflatie.    
  
8.  Adviesaanvraag voorgenomen besluit huurverhoging 2019  
U geeft in uw reactie aan dat Mooiland de wettelijke adviestermijn van 6 weken bij 
adviesaanvragen in acht moete nemen en dat de communicatie met de koepels verbeterd 
moet/kan worden door bijvoorbeeld te werken met een jaaragenda. Wij nemen 
deze aanbeveling ter harte en sturen u een concept jaarplanning voor de rest van 2019 toe. We 
bespreken deze graag met de koepels tijdens het volgende bestuurlijke overleg.  
  
U geeft aan dat u met in achtneming van de reacties op alle onderdelen, instemt met het 
voorgenomen besluit. Mooiland is blij met uw positieve advies. Zoals we al eerder hebben 
aangegeven zullen wij uw aanbevelingen voor een constructief overleg over de streefhuren en 
de huurverhoging en de drie principes ter harte nemen.   
  
Wij willen de koepels nogmaals hartelijk danken voor de constructieve wijze waarop wij de 
afgelopen periode hebben samengewerkt. Wij rekenen erop dat we dit ook in de toekomst in goede 
samenwerking blijven doen in het belang van voldoende betaalbare en beschikbare sociale 
huurwoningen.  
 
 
 



 

Vragen? 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact met Ed Kooger opnemen via telefoonnummer  
088 450 14 01. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mooiland 
 
 
 
 
A.J.P.M. Wilbers 
Bestuurder A.J.P.M. Wilbers 
 
 
 
 
 


