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Aan:   Woonforte directeur bestuurder Monique Brewster en  

Manager Wonen Aad van der Reijken  

Van:  Bestuur Huurdersorganisatie Groene Hart 

Datum:  11 maart 2020 

 
Onderwerp: Huur(verhoging)beleid 2020 

 

 
 

 

 
Geachte mevrouw, heer, 

 

 
Allereerst willen wij u danken voor uw verleende uitstel op de adviestermijn. U heeft ons hierdoor in 

de gelegenheid gesteld uw adviesaanvraag intern inhoudelijk te bespreken, waarvoor dank. 

 
Wij hebben u toegezegd nog deze week met ons advies te komen, zodat u ons advies nog kunt 

meenemen bij uw definitieve besluit en wij hopen dat de Raad van Commissarissen nog tijdig kennis 

kan nemen van ons advies. Voorts sluiten wij ons advies af met nog een aantal aanbevelingen. 

 
Ons advies geven wij op drie onderdelen: 

 

1. de voorgestelde huurverhoging gereguleerde huurcontracten met inkomens <  € 43.574,--; 
2. de Inkomensafhankelijke huurverhoging (IAH) voor inkomens hoger dan  € 43.574,--; 

3. de huurverhoging voor bijzondere situaties. 

 
Ad. 1  

 

Wij kunnen - in principe- instemmen met uw huurverhogingsvoorstel voor de categorieën 
streefhuren > 70 % en < 70 % van de maximum redelijke huurprijs. Wél maken wij daarbij een 

kanttekening: 

 

We vinden het jammer dat u bij uw koppeling van de streefhuur geen of in onze ogen weinig 
rekening houdt met de energetische prestatie van de woningvoorraad. In de prestatieafspraken 

willen wij daar verder aandacht aan besteden en ook in de volgende huurverhogingsronde willen wij 

daar meer aandacht aan schenken.  
 

Voor deze huurverhogingsronde adviseren wij u om de huren voor de woningen met label F en G niet 

of nauwelijks te verhogen. Ook vragen wij u de huurverhoging van de woningen met label E te 
matigen. Wij komen verderop in ons advies nog daarop terug. 

 

Ad. 2 
 

Wij vinden het jammer dat het instrument van de IAH weer door Woonforte ‘van stal is gehaald’. Wij 

delen uw terechte analyse dat dit instrument is uitgewerkt. De inkomensafhankelijke huurverhoging 
is als sturingsmaatregel door de rijksoverheid beschikbaar gesteld en -in een volledig verstopte 

woningmarkt- uitgewerkt en verworden tot een ‘cash cow’ of ‘melkkoe’. 

 

Wij zijn dus geen voorstander van het geheel of gedeeltelijke toepassen van de IAH. 
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Ad. 3 

 

U past voor 175 woningen huurbevriezing –overigens terecht- toe. Het gaat daarbij vooral om te 
slopen woningen van het Rode Dorp. Deze woningen hebben naar wij aannemen een slecht 

energielabel.  Mede in dat licht willen wij met Woonforte binnenkort het gesprek aangaan om in het 

vervolg het huur(verhoging)beleid meer te gaan benaderen vanuit de kwaliteit van de woning mede 
in relatie de (energetische) kwaliteit/prestatie van de voorraad van Woonforte. 

 

U schrijft ook terecht in uw adviesaanvraag onderaan op blz. 1, terecht: ‘ Voor de huurverhoging 
levert dit de volgende uitgangspunten: 

 

• Voor het gereguleerde – sociale – huursegment is de huurverhoging gematigd 

• Hierin is differentiatie mogelijk als het gaat om de hoogte van de actuele huurprijs in relatie 

tot de kwaliteit van de woning’ 

Met name deze onderstreepte passage brengen wij onder uw aandacht. Uit uw gegevens blijkt dat in 
2018 zo’n 10 % van de woningvoorraad label F en G scoorden. Betrekken we daar ook de E labels bij 

dan beschikt Woonforte over 20 % slecht geïsoleerde woningen (zie bijlage). 

 
Wij pleiten dan ook bij volgende huurverhogingsrondes (en wat ons betreft ook bij de 

prestatieafspraken) meer aandacht hieraan te besteden. Wat ons betreft dient de energieprestatie 

van de woning integraal onderdeel uit te maken bij de huurverhoging en de verbetering van de 
kwaliteit van de woningvoorraad in de prestatieafspraken. 

 

Zoals gezegd willen wij ons advies afsluiten met een aantal aanbevelingen: 
 

Graag zien wij in de huuraanzeggingsbrief aan alle huurders opgenomen zien de streefhuur van de 

woning en het streefhuurpercentage. Ook willen wij het aantal punten van de woning vermeld zien. 
 

Verder maken wij nog een kanttekening bij uw presentatie van 25 februari jongstleden. De door u 

gepresenteerde vergoedingentabel voor duurzaamheidsinvesteringen is een tabel die op dit moment 

nog niet is vastgesteld. Deze tabel dient op dit moment als basis voor het onderzoek van Companen 
naar een mogelijke systematiek dat in opdracht van Aedes en Woonbond nog gaande is. 

 

Wij zijn uiteraard bereid om in het eerstvolgende overleg met u ons advies desgewenst nader toe te 
lichten. 

 

 
Met vriendelijke groet, 

 

 
 

 

 

Voorzitter                                                          secretaris  
Frederike Magez Joop Pison 
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Bijlage 

 
Huurklassen woningen van Woonforte 2015 2016 2017 2018 2019 

Goedkoop (huur t/m €417,34) 1.213  1.404  1.363   1.246  

Betaalbaar laag (huur t/m €640,14) 6.307  6.537  6.701  6.779  

Betaalbaar hoog (huur t/m €710,68) 1.905  1.722  1.534  1.528  

Boven liberalisatiegrens (huur boven €710,68) 636  599  729 690  

Totaal 10.061  10.262  10.327  10.243  

 
Energielabels woningen Woonforte 2015 2016 2017 2018 2019 

Label A++ - - - - - 
Label A+ - - - - - 
Label A (EI= 0,8-1,2) 6%/7% 7%/15% 15 % 17 % - 
Label B (EI= 1,2-1,4) 14%/17% 14%/15% 15 % 15 % - 
Label C (EI= 1,4-1,8) 29%/30% 29%/30% 30 % 32 % - 
Label D (EI= 1,8-2,1) 26%/17% 25%/16% 16 % 15 % - 
Label E (EI= 2,1-2,4) 16%/18% 16%/12% 11 % 10 % - 
Label F (EI= 2,4-2,7) 8%/7% 8%/8% 7 % 6 % - 
Label G (EI > 2,7)   2%/4% 2%/6% 4 % 4 % - 
Onbekend - - 2 % 1 % - 
NOM - - - - - 

Gemiddelde EI-index    1,64  
Totaal 101%/100% 101%/102% 100 % 100 % - 
 10.061 VHE’s 10.262 VHE’s 10.327 VHE’s 10.243 VHE’s  VHE’s 

 
Bouwjaar woningen Woonforte 2015 2016 2017 2018 2019 

< 1945 4%/1% 4%/1% 2 % 2 % - 
1945-1959 18%/13% 17%/13% 12 % 12 % - 
1960-1969 18%/14% 18%/13% 14 % 14 % - 
1970-1979 22%/34% 22%/33% 31 % 31 % - 
1980-1989 26%/19% 26%/19% 20 % 20 % - 
1990-1999 7%/10% 7%/10% 10 % 10 % - 
2000-2009 2%/4% 2%/4% 3 % 3 % - 
2010-2019 3%/5% 4%/7% 8 % 8 % - 
2020- - - - - - 
      
Totaal 1001%/100% 100%/100% 100 % 100 % - 
 10.061 VHE’s 10.262 VHE’s 10.327 VHE’s 10.243 VHE’s  VHE’s 
 
 
 
Bronnen:  
Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop  
Stichting wonenCentraal/Woonforte 
Bronnen: Aedes Benchmark  2015 – 2018 
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