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Datum 7 mei 2021 

Onderwerp Reactie advies huurverhoging 2021 

 

  

Geacht bestuur, 

 

Op 22 april ontvingen wij van u uw advies op ons voorstel voor de huurverhoging van de 

geliberaliseerde woningen in 2021. De sociale woningen krijgen dit jaar als gevolg van een 

kabinetsbesluit geen huurverhoging.  

 

U adviseert ons het voorstel te heroverwegen in verband met de impact die de coronacrisis ook heeft 

op de bewoners van geliberaliseerde woningen. Als Woonforte zijn wij van mening dat huurders die in 

de problemen zijn gekomen door de gevolgen van de coronacrisis niet gebaat zijn bij een generieke 

maatregel. Het niet verhogen van de huur met de voorgestelde 1,3% zal geen soelaas bieden voor de 

huurder die te maken heeft met een terugval in inkomen.  

 

Specifiek voor deze doelgroep bestaat, hetgeen u ons ook op het hart drukt, individueel maatwerk. In 

de adviesaanvraag namen we daarover al het volgende op: 

 

Beleid huurverlaging en (tijdelijke) huurkorting  

In dit verband hebben wij ons beleid voor huurverlaging en (tijdelijke) huurkorting recent nog verder 

uitgebreid. Binnen ons huidige beleid is het voor huurders al mogelijk om een huurverlaging aan te 

vragen. Daar hebben wij nu ook de mogelijkheid aan toegevoegd om voor een tijdelijke huurkorting in 

aanmerking te komen. Zowel huurders in de sociale huur als in de vrije sector huur kunnen hier een 

beroep op doen bij een onverwachte, substantiële daling in het inkomen. 

 

Dit is door ons ook actief aan onze huurders gecommuniceerd.  

 

Dat betekent dat we de huurverhoging wel zullen doorvoeren zoals voorgesteld. We wijzen er graag 

op dat dit, niet in de laatste plaats vanwege de lastige tijd waarin we ons bevinden, gematigd is. We 

kiezen ervoor om met inflatie te verhogen en niet de ruimte te gebruiken om daar nog een 1% boven 

op te doen. Wij maken deze keuze op basis van de argumenten die uitgebreid in de adviesaanvraag 

zijn besproken.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Nicky Moesman 

Manager Wonen a.i. 


