
Advies Huurdersraad op de jaarlijkse huuraanpassing 2020 van De Huismeesters 
 
Elk jaar vragen wij onze Huurdersraad om advies op ons voorstel voor onze ‘jaarlijkse 
huuraanpassing’. De huuraanpassing die wij dit jaar in het systeem zetten, voeren wij uit volgens de 
huursombenadering. Dit gaat in op 1 juli. Wat dit betekent en wat onze Huurdersraad hiervan vindt, 
leggen wij hier uit. 
 

We verhogen dit jaar onze huren gemiddeld met iets minder dan 3,6% 
Bij onze huuraanpassing kijken wij naar de streefhuur. De streefhuur is de huurprijs die past bij de 
kwaliteit van de woning. De Huismeesters vraagt deze prijs bij een nieuwe verhuring. De streefhuur is 
een deel van de maximale huur. De maximale huur is bepaald aan de hand van het puntensysteem. 
De streefhuur kan (sterk) verschillen van de huidige huur. Voor de huuraanpassing beoordelen wij 
het volgende. Wij kijken of de huur van een woning veel hoger of lager is dan de streefhuur. En als de 
huur lager is, hoeveel lager. Zo bepalen wij de nieuwe huur per 1 juli. Onze sociale huurwoningen 
verhogen wij gemiddeld met iets minder dan 3,6%. Het verhogingspercentage voor iedere woning 
kan verschillen. Er zijn woningen die 0% verhoging krijgen. Maar er is ook een groot aantal woningen 
dat een verhoging van 5,1% krijgt.  
 

Advies Huurdersraad 
In hoofdzaak stemt onze Huurdersraad in met ons voorstel voor de jaarlijkse huuraanpassing. En met 
de gemiddelde huurverhoging van 3,6% volgens de huursombenadering. Zij vinden dat elke woning 
een huur moet hebben die past bij de kwaliteit van de woning. En ook dat een ‘goedkope’ woning 
een hogere huuraanpassing mag krijgen. En dat woningen die redelijk ‘duur’ zijn, in prijs mogen 
dalen. Maar een maximale verhoging van 5,1% vinden zij te hoog. Zij stellen voor om de maximale 
huuraanpassing op 4,1% vast te stellen. Dit vinden zij beter voor de doelgroep van De Huismeesters. 
Voor de Huurdersraad is betaalbaarheid een belangrijk thema. 
 

Waarom verhoogt De Huismeesters een deel van haar huren dan toch met 5,1% 
Elke woning hoort een huur te hebben die past bij de kwaliteit van de woning. In het verleden zijn 
grote verschillen in onze huurprijzen van gelijke woningen ontstaan. De Huismeesters heeft jarenlang 
een gematigd huurprijsbeleid gehad. Hier zien wij nu gevolgen van. Huurders met een lange 
woonduur (gemiddeld meer dan 12 jaar), hebben een lagere huur dan huurders met een korte 
woonduur. Voor nieuwe huurders voelt dit als ‘oneerlijk’. Daarom krijgt niet iedere woning dezelfde 
huurverhoging. Goede woningen met een lage huur krijgen een hogere huurverhoging dan woningen 
die al een passende huur hebben. Hiermee maken wij de verschillen in huur kleiner van bijna 
dezelfde woningen. 
 
Daarnaast zijn we druk bezig met een inhaalslag om de kwaliteit van onze woningen te verbeteren. 
En we gaan veel woningen verduurzamen. Dit geeft een beter wooncomfort, voorkomt vocht- en 
schimmelproblemen, en het verlaagt de woonlasten voor de huurders. Dit is alleen mogelijk als we 
de huren die wij krijgen verhogen. 
 

Veel huurders kunnen de huurverhoging gecompenseerd krijgen door de huurtoeslag. 
Het overgrote gedeelte van de huurders heeft recht op huurtoeslag. De Huismeesters geeft de 
nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. De huurder hoeft hier niets voor te doen.  
 
 


