
Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk, 26 mei 2015 
 
 
Onderwerp: aanvullende vragen huurbeleid Woonvisie 
 
Geacht college, 
 
Op 26 april heeft u mijn schriftelijke vragen van 19 maart over het huurbeleid van 
Woonvisie beantwoord. Naar aanleiding van uw antwoorden heb ik een aantal 
aanvullende vragen.  
 
Mijn vragen zijn ingegeven door de gesprekken die de PvdA Ridderkerk voert met 
huurders in Ridderkerk, door de conclusies van diverse woonlastonderzoeken die 
recent in het land zijn verschenen (zie bijvoorbeeld: Woonlasten van huurders van de 
Woonbond; Betaalbaarheid van wonen van de VNG; Doelgroepen en Woonlasten van de 
gemeente Breda; en Woonlastenonderzoek, brede blik op betaalbaarheid van de Drentse 
woningcorporaties) en door het alarm dat de Woonbond met enige regelmaat slaat over 
het toenemende aantal huurders dat het financieel moeilijk heeft (zie bijvoorbeeld: 
http://stophuurverhoging.nl/2015/01/23/woonbond-actie-tegen-stijgende-huren/).  
 
De landelijke overheid laat woningcorporaties de ruimte om zelf te bepalen of zij 
jaarlijks de maximale huurverhoging doorvoeren, of dat zij kiezen voor een lager 
percentage. De forse huurverhogingen van de afgelopen jaren hebben ertoe geleid dat 
veel woningcorporaties dit jaar afzien van de maximale huurverhoging (sommige 
woningcorporaties hebben dat vorig jaar ook al gedaan) en kiezen voor een beperkte 
huurverhoging voor alle inkomensgroepen. Enkele voorbeelden: 
 
- Het Kontakt 

(http://www.hetkontakt.nl/alblasserwaard/nieuws/woningbouwvereniging-
beperkt-huurverhoging)  

- Goed Wonen 
(http://www.goedwonengemert.nl/nieuws/details/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=18
1&cHash=122d3c27a34bfc87411bebaa53630272)  

- Maasdelta  
(http://www.smartfm.nl/nieuws/2129-beperkte-huurverhoging-maasdelta.html);  

- Provides  
(http://www.provides.nl/provides/nieuws/laatste-nieuws/laatste-
nieuws/bericht/item/57/); 

- ProWonen 
(http://www.prowonen.nl/over_prowonen/actueel/huurverhoging_beperkt_tot_1p
rocent_in_2015.aspx)  

- Qua Wonen 
(http://www.quawonen.com/nieuws/nieuws/quawonen-beperkt-huurverhoging-
tot-inflatie/)  

- Waard Wonen 
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(http://lingewaard.nieuws.nl/geen-categorie/20150409/beperkte-huurverhoging-
waardwonen-voor-huurders-met-laagste-inkomens/)  

- Woonbedrijf Westvoorne 
(http://brielschecourant.nl/nieuws/woonbedrijf-westvoorne-beperkt-
huurverhoging-1.4888399)  

 
Door (ophanden zijnde) wijzigingen in wet- en regelgeving gaat de relatie tussen 
gemeente en woningcorporatie veranderen. Gemeenten krijgen meer zeggenschap over 
woningcorporaties. In steeds meer gemeenten zijn om die en de hiervoor aangegeven 
redenen betaalbare woonlasten voor huurders een belangrijk gespreksonderwerp, ook 
in het kader van de te maken prestatieafspraken. Sommige gemeenten gaan nog verder. 
Zo wil de gemeente Almere een pilot starten met de bouw van een iets goedkoper type 
huurwoning waarbij de huur inclusief energielasten gegarandeerd onder de € 550 blijft. 
Slaat de pilot aan, dan is men van plan om nog meer van dit type woningen te bouwen. 
Ook zijn er gemeenten, bijvoorbeeld Amsterdam en Breda, die een woonkostenbijdrage 
verstrekken aan huurders met een laag inkomen. 
 
1. Uit uw antwoord is mij niet duidelijk hoe groot het verschil is voor Woonvisie tussen 
de inkomsten uit de inkomensafhankelijke huurverhoging en de uitgaven aan de 
verhuurdersheffing over de afgelopen twee jaar. Graag verneem ik alsnog dit verschil, 
uitgesplitst voor 2013 en 2014.  
2. Voor de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt een onderscheid gemaakt in drie 
inkomensgroepen: tot € 34.229, tussen de € 34.229 en € 43.786 en boven de € 43.786.  
In haar jaarverslag 2013 geeft Woonvisie aan dat zij in 2013 per inkomenscategorie de 
maximale huurverhoging heeft doorgevoerd, dat betekent dat de huren voor inkomens 
tot € 34.229 met 4%, voor inkomens tussen de € 34.229 en € 43.786 met 4,5% en voor 
inkomens boven de € 43.786 met 6,5% zijn gestegen. Heeft Woonvisie ook in 2014 voor 
de aangegeven inkomensgroepen de maximale huurverhoging doorgevoerd? Graag uw 
antwoord toelichten.  
3a. Ik begrijp uit uw antwoord dat Woonvisie voor 2015 voor een beperkte groep 
huurders een meer gematigde huurverhoging doorvoert. Zo wordt voor sloopwoningen 
geen huurverhoging doorgevoerd.  
 
In Ridderkerk staat een groot aantal herstructureringsprojecten op stapel. Een groot 
deel van die woningen staat op de nominatie om pas over een aantal jaar te worden 
gesloopt. Welke woningen worden door Woonvisie als sloopwoning gezien waarvoor 
geen huurverhoging wordt doorgevoerd?   
3b. Ook geeft u aan dat voor gezinnen (3 personen of meer) binnen de doelgroep van 
beleid per 1 juli  een huurverhoging van maximaal 1% wordt doorgevoerd. Betekent dit 
dat voor alle overige huurders de maximale huurverhoging wordt doorgevoerd, hetgeen 
betekent dat per 1 juli voor inkomens tot € 34.229 de huur met 2,5%, voor inkomens 
tussen de € 34.229 en € 43.786 met 3% en voor inkomens boven de € 43.786 met 5% 
wordt verhoogd? Zo nee, voor welke huurders wordt de huur wel maximaal verhoogd en 
voor welke huurders niet?  
4. In 2013 lag het gemiddelde streefhuurpercentage bij Woonvisie op 76%. Wat was het 
gemiddelde percentage in 2014 en wat zal dit naar verwachting zijn voor 2015?  
5a. Op mijn vraag of u het mij eens bent dat een gematigd huurbeleid kan bijdragen aan 
het voorkomen van financiële problemen van huurders in een sociale huurwoning heeft 
u geantwoord dat een gematigd huurbeleid op zich niet hoeft bij te dragen aan het 
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voorkomen van financiële problemen. Dat antwoord vind ik opvallend, omdat de 
Woonbond herhaaldelijk alarm slaat dat de forse huurverhogingen huurders in de 
financiële problemen hebben gebracht, zoals ik ook in de inleiding op deze vragen (met 
verwijzing) heb aangegeven. Graag ontvang ik een toelichting op uw antwoord tegen de 
achtergrond van de bevindingen van de Woonbond.  
5b. Uit onderzoek van BuiltDesk Advies blijkt dat meer dan de helft van de 
woningcorporaties verwacht tussen nu en 2020 een woonlastenprobleem in de eigen 
voorraad te hebben. Heeft Woonvisie deze verwachting ook? Waarom wel/niet? 
5c. Uit dit onderzoek blijkt tevens dat 22% van de woningcorporaties aan 
woonlastenbeleid doet, dat 24% binnen twee jaar wil starten en dat 33% wel wil maar 
niet weet hoe of pas op een later moment wil starten. Woonvisie heeft tijdens een voor 
de raad georganiseerde avond aangegeven tot de tweede categorie te behoren. Graag 
verneem ik of Woonvisie inmiddels met woonlastenbeleid is begonnen en welke 
maatregelen daarbij zijn genomen c.q. worden overwogen.  
6. Ik heb u aangegeven dat de PvdA Ridderkerk met enige regelmaat huurders spreekt 
die soms al tientallen jaren in een ruime eengezinswoning wonen (de kinderen zijn de 
deur uit en men begint een dagje ouder te worden). Deze huurders zouden soms best 
naar een kleinere woning willen verhuizen. Daarmee zou er een grotere woning 
beschikbaar komen voor gezinnen met kinderen. Doordat deze huurders vaak al lang in 
hun woning wonen, is de huur relatief laag en brengt een verhuizing een forse stijging 
van de huur met zich mee.  
 
In andere gemeenten is er soms beleid dat huurders die dat willen kunnen doorstromen 
naar een kleinere woning. Door de hogere huur die in rekening kan worden gebracht 
voor de grotere woning kan de doorstomers een lagere huur worden geboden, zodat de 
drempel om te verhuizen wordt weggenomen. U heeft aangegeven dat dit onderwerp 
zeker uw aandacht en die van Woonvisie heeft. In hoeverre bieden de 
herstructureringsprojecten die in Ridderkerk op stapel staan volgens u kansen om 
huurders die dat willen te laten doorstromen naar een kleinere woning? Bent u daarover 
met Woonvisie in gesprek? Waarom wel/niet? 
7. Eind 2014 is het rapport Inzoomen op betaalbaarheid, Woonlasten in de regio 
Rotterdam verschenen, dat het RIGO in opdracht van de Stadsregio Rotterdam (waarvan 
Ridderkerk deel uitmaakt) heeft geschreven. Kunt u dit rapport op korte termijn 
toesturen naar de raad inclusief de kaarten die betrekking hebben op Ridderkerk? 
Waarom wel/niet? 
 
Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik 
om schriftelijke beantwoording van deze vragen. 
 
Hoogachtend,  
 
Jeroen Rijsdijk 
PvdA Ridderkerk 
  


