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SHW roept WonenBreburg op streefhuren te matigen. 
 
SHW roept WonenBreburg op om de streefhuren (huur voor nieuwe huurders) te matigen. De huren die 
WonenBreburg aan nieuwe huurders vraagt, gaan de laatste jaren gestaag omhoog. Wat de SHW betreft is de grens 
bereikt.  
 

Teleurgesteld  
SHW is teleurgesteld over de uitkomsten van de huurrondes 2013/2014 en 2014/2015. SHW had zich goed 
voorbereid. Na enkele sessies met medewerkers van WonenBreburg heeft SHW advies uitgebracht. WonenBreburg 
heeft geen enkele concessie gedaan in het overleg m.b.t. het huurbeleid over de afgelopen twee jaren. 
WonenBreburg heeft alle inhoudelijke argumenten van SHW naast zich neergelegd. Wij zijn van mening dat de 
verhuurderheffing, de verhoging van de BTW en de saneringsheffing aan het Centraal Fonds Volkshuisvesting, als 
gevolg van de Vestia-affaire grotendeels zijn afgewenteld op de huurders zijn afgewenteld.  
 

Zorgen 
SHW maakt zich ernstig zorgen over de verslechterde inkomenspositie van haar achterban. In het bijzonder over de 
lage inkomensgroepen. Het gemiddeld inkomen is gedaald.  De doelgroep is in omvang gegroeid. De verwachting is 
dat, ondanks signalen dat de economie uit het dal klimt, de omvang van de doelgroep voorlopig niet afneemt. 
Ondanks alle statistieken en wensbeelden die de overheden over ons uitstorten dat het wel goed gaat in ons land. 
Wellicht wel voor een aantal Nederlanders, maar niet voor huurders met een bescheiden inkomen.   
 

Voor zittende huurders zijn de huren gestegen. Voor nieuwe huurders worden de huren fors opgetrokken. Het 
gemiddeld inkomen van huurders daalt, terwijl de huurprijs buitensporig stijgt. Een beperkte groep huurders die 
financieel nog de mogelijkheden heeft stroomt uit de sociale huursector. Meer lagere inkomens stromen juist in de 
sociale huursector en vergroten de doelgroep van beleid aanzienlijk.  
 

Mogelijkheden om een hypotheek te krijgen zijn sterk teruggedrongen en fiscale mogelijkheden worden beperkt. De 
waardestijging van koopwoningen is stilgevallen. Koopwoning zijn minder een investering en meer een 
consumptiegoed geworden.  
 
De inkomenseffecten voor de lagere inkomens stapelen zich in een sneltreinvaart op. Dit vanwege cumulatie van 
overheidsmaatregelen bij specifieke huishoudens en de effecten van de voorgenomen maatregelen. (Sociale 
zekerheid, zorg en onderwijs en werkgelegenheid).  Zo werd vorige week meegedeeld dat ruim 55.000 medewerkers 
in de zorg dit jaar op straat worden gezet. Daarnaast is woonquote voor lagere inkomens tot een ongekende hoogte 
gestegen, bijna de helft gaat op aan woonlasten (Zie ook de woonlasten onderzoeken in Breda en Tilburg).    
 

Partijen pakken hun verantwoordelijkheden niet op 
Zowel de overheid als corporaties laten het momenteel het afweten. Beide partijen pakken hun 
verantwoordelijkheden niet op.Artikel 22 tweede lid van de Grondwet regelt de bevordering van voldoende 
woongelegenheid als onderwerp van zorg voor de overheid. Deze verantwoordelijkheid krijgt nader vorm in de 
Woningwet en de Huisvestingswet.  In het huidige stelsel wordt aan de verantwoordelijkheid onder andere invulling 
gegeven door de zorg voor voldoende en betaalbare huisvesting voor mensen met een laag inkomen neer te leggen bij 
toegelaten instellingen (corporaties). De positie van toegelaten instellingen en de relatie met de gemeente is 
verankerd in de Woningwet en uitgewerkt in het BBSH. Met de voorgenomen herziening van de Woningwet krijgen 
deze bepalingen een wettelijke basis. Gezien de verantwoordelijkheid moeten gemeenten zich de komende periode 
uitspreken over de betaalbaarheidsproblematiek en samenwerking met derden aangaan voor de aanpak ervan. De 
afhankelijkheden van derden zijn immers groot.  
 

Gemeentelijk volkshuistingsbeleid 
Van gemeenten wordt verwacht dat ze afspraken maken met de corporaties over de betaalbaarheid, beschikbaarheid 
en kwaliteit van de sociale huurvoorraad. Staan er voldoende sociale huurwoningen? Worden er voldoende 
betaalbare woningen voor nieuwe verhuur aangeboden? Van gemeenten wordt verwacht dat ze uitspraken doen over 
de opgave in DAEB en niet-DAEB activiteiten en de verwachting daarin van de corporaties. Gemeenten zijn daarbij ook 
afhankelijk van het rijk, die mede verantwoordelijk is voor  eerder genoemde 'voldoende woongelegenheid'. In dit 
verband spelen prestatieafspraken tussen de gemeenten en corporaties een belangrijke rol. Tot nu toe is dat niet 
verder gegaan dan papieren solidariteitsbetuigingen. Onze achterban heeft daar niet veel aan. Ook hebben wij de 
gemeenten verzocht om concrete maatregelen in de vorm van een woonlastenfonds (Zie ook motie van de PvdA 
Tilburg.  
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Voldoende ruimte voor een gematigd huurbeleid 
Overigens is volgens onze opvatting voldoende ruimte in de begroting van WonenBreburg aanwezig om maatregelen 
te nemen die de ergste pijn bij de laagste inkomensgroepen deels te verzachten. Juist het niet oppakken van de 
mogelijkheden in het eigen beleid en het omzetten in concrete daden van WonenBreburg en de gemeenten baren ons 
zorgen. De geruststellende woorden over de huurtoeslag die zogenaamd grotendeels de huurverhoging compenseren.  
Maar dat is een deel van het verhaal. Boven de aftoppingsgrenzen wordt de compensatie minder. Bovendien komen 
inkomens net boven de inkomensgrens van € 21.600,- (1 persoonshuishoudens) en € 29.440,-
(meerpersoonshuishoudens) steeds meer  in de knel, aangezien zij geen recht op huurtoeslag. Zij zijn ook aangewezen 
op de betaalbare categorie. In het onderzoek naar steden  die risico lopen met onbetaalbare huurwoningen stond niet 
Amsterdam op nummer 1.  Breda eindigde nog voor Amsterdam op de 22ste plaats en Tilburg op 27.  
 

Passendheidstoets en streefhuren  
In de adviesaanvraag wordt gesproken over wijzigen van streefhuren. Streefhuren betreffen een percentage van de 
maximale huur, waarop de woning, indien de streefhuur heeft bereikt, wordt vastgezet. Wij moeten helaas 
constateren dat WonenBreburg niet gaat aftoppen op de huurtoeslaggrens (passendheidstoets). Dit vergt maatwerk.  
Jaarlijks verhuizen mensen. Bij deze wisseling gaat de nieuwe prijs naar de nieuwe streefhuur. Voor gelijke woningen 
in hetzelfde complex of buurt worden dus twee verschillende prijzen gerekend. Afhankelijk wanneer de huurder hier is 
komen wonen. Corporaties hebben de wettelijke mogelijkheid (Huurharmonisatie) om bij verhuizing de huur van hun 
huizen eenmalig op te trekken.  Wij staan kritisch ten opzichte van deze ontwikkeling. Wat ons betreft blijven alle 
wijken in Breda en Tilburg betaalbaar, ook voor mensen met een smallere beurs. 
  

Belangen van huurders worden steeds minder goed in de gaten gehouden, 
Veel woningen zijn gerealiseerd met geldelijke steun van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer. De aanvangshuren zijn gebaseerd op grond van de Huurprijzenwet Woonruime. Vanaf de jaren heeft er 
jaarlijks een trendmatige huurverhoging en de afgelopen jaren een boventrendmatige huurverhoging plaatsgevonden 
gebaseerd op inkomensafhankelijke huren.  
 
Wij krijgen steeds meer de indruk dat WonenBreburg steeds meer naar maximalisatie van de huuropbrengsten 
streeft. Wij zijn van mening dat WonenBreburg de betaalbare voorraad in Breda en Tilburg niet verder moet 
aantasten. Wij vinden dat de belangen van huurders steeds minder goed in het oog worden gehouden. Om 
inkomstenderving verder te optimaliseren wordt steeds het  instrument van de harmonisatie weer toegepast.  Wij 
begrijpen ook dat het huurbeleid binnen de door het Ministerie vastgestelde landelijke kader blijft. Wij doen een 
beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de sociale verhuurder WonenBreburg. 
 

Relatie huren en kwaliteit is weinig constant 
De relatie tussen huren kwaliteit is in veel sociale huurcomplexen weinig constant. Binnen hetzelfde complex bestaan 
tussen vergelijkbare woningen soms grote huurverschillen. Corporaties, maar ook, wij willen graag een duidelijke 
relatie tussen huur en kwaliteit hebben. Daartoe zijn streefhuren vastgesteld. Het onderhoud is verminderd, de 
dienstverlening is verminderd en de WOZ waarde is fors naar beneden bijgesteld en toch stijgen de huren en de 
streefhuren fors.  De wijzigingen in het WWS stelsel verslechteren steeds meer de positie van de huurders.   
 
Het huurbeleid is al aangelopen tegen de grenzen van wat voor de primaire doelgroep nog betaalbaar is. Wij begrijpen 
dat de streefhuur niet hetzelfde is als de maximaal redelijke huurprijs. Toch zien wij weer een poging die 
langzamerhand over de grenzen van de betaalbaarheid gaan. Niet het percentage stijgt erdoor, maar wel in hoogte in 
geld. Nieuwe huurders zijn het eerst de klos en op het moment dat de marges in het huurbeleid van het Rijk weer 
groter worden, dan zullen zittende huurders te maken met boventrendmatige huurverhoging. 
 

De vorige keer heeft het verhogen van de streefhuren plaatsgevonden zonder overleg met de huurders.  
 

Druppel die de emmer doet overlopen 
De woonlasten in Nederland behoren tot de hoogste in Europa. Steeds makkelijker wordt er door corporaties gepraat 
over streefhuren van 80, 90 of zelfs 100% maximaal redelijk. Voor de duidelijkheid: 100% streefhuur heeft niets meer 
met sociale woningbouw te maken, dat is gewoon commerciële huur. Tegelijkertijd wordt de huurder met een 
opeenstapeling van effecten van het afbraakbeleid geconfronteerd. Geen wonder dat de doorstroming in Breda en 
Tilburg vastloopt. Mensen durven niet meer te verhuizen. Bij nieuwe verhuringen wordt een hogere huur gevraagd. 
Het kan leiden tot een huur die vele euro’s hoger ligt dan de buurman betaalt. 
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Zoals eerder gezegd is de voorgestelde verhoging van de streefhuur de druppel die de emmer doet overlopen. Wij 
roepen u op om een daad te stellen. De SHW is ervan overtuigd dat de huurders van WonenBreburg wel degelijk 
trouw zijn aan de opdracht van WonenBreburg : namelijk het verhuren van woningen tegen een redelijke prijs en een 
goede kwaliteit. Dus neem het besluit om de streefhuren te bevriezen. Solidariteit met de mond bedrijven is 
makkelijk, het gaat ons om daden, 
 
Wij hebben de huidige gemiddelde huurprijs en de streefhuur in percentages van maximaal redelijk per provincie op 
een rij gezet: 
 

Provincie Huidige huurprijs in % van max. red. 
gemiddeld 

Streefhuur in % van max. red. 
gemiddeld 

Stijging 

Noord-Holland 76 90,8 19,6 

Zuid-Holland 76,6 85,4 11,5 

Utrecht 74,4 84.4 13,4 

Overijssel 66,4 75,7 13,9 

Gelderland 66,6 74,6 12 

Zeeland 65,7 74,4 13,4 

Limburg 60,2 74,5 7,7 

Flevoland 68,7 73,5 7 

Noord-Brabant 65,9 72,9 10,6 

Friesland 67 74,6 4,2 

Groningen 65,4 72,9 6.3 

Drente 61 69,6 6,2 

Gemiddeld 71,9 81,9 13,9 

 

Wat is een aanvaardbare woonquote? 
Bij de huurquote is het van belang dat bij de vaststelling van de gewenste streefhuren ook gekeken wordt naar de 
netto huurquote (de verhouding tussen de huur en het netto-inkomen na aftrek van eventuele huurtoeslag). 
Uitgangspunt was in 2007 een huurquote van maximaal 25% - dat percentage komt uit een onderzoek van het 
Ministerie VROM). Wij constateren dat zich WonenBreburg fors boven de provinciale huidige huurprijs en 
streefhuurprijs bevindt. 
 

Procedure 
WonenBreburg  heeft ons een notitie toegestuurd op 13 juni 2014 met als onderwerp: Bestuursnotitie verhoging 
streefhuren per 1 juli 2014.  
WonenBreburg  vraagt ons om voor 1 juli a.s. in te stemmen met de voorgestelde verhoging van de streefhuur met 
het maximale percentage. Wat ons betreft kan daar geen sprake van zijn?  Zoals u weet, hebben wij zes weken de tijd 
om advies uit te brengen. Wij hebben die tijd ook hard nodig om de effecten en een mogelijk alternatief op een rij te 
zetten. Daarnaast hebben wij ons verbaasd over de  vormvereisten bij deze adviesaanvraag. Normaal gesproken stuurt 
u ons een adviesvraag met een aanbiedingsbrief met daarin een formele verloopdatum van advisering. 
 
Wij hebben nu een verzoek van een medewerker gehad om advies uit te brengen. De notitie staat geagendeerd op 
ons reguliere overleg van 25 juni a.s. Zoals u weet, bereiden wij dit overleg altijd voor in een vooroverleg. Ons 
vooroverleg vond plaats op 11 juni jl. 
 

Negatief advies 
Wij kunnen niet instemmen met uw voorstel om de streefhuren met 4% te verhogen per 1 juli 2014. Hiervoor hebben 
wij daartoe al een aantal argumenten opgevoerd. In de notitie: “Verhoging streefhuren per 1 juli 2014, datum: 10 juni 
2914, Nummer: DI14085.2./c.gest.” is uw voorstel nader onderbouwd. Hierna zullen wij  ons commentaar op de 
gehanteerde onderbouwing geven. 
 
Wij begrijpen niet dat vooruitlopend op het project Nieuw Huurbeleid van WonenBreburg en de bekendmaking van de 
aanpassingen van het WWS stelsel, die de minister heeft aangekondigd al ook de invoering van het zogenaamde 
huursom beleid de streefhuren bij voorbaat al met 4% wil verhogen.  
 

Vereenvoudiging berekening streefhuurbeleid 
Ten aanzien van het huidige (en ook toekomstig) streefhuurbeleid zijn wij van mening dat een aantal onderdelen 
overbodig zijn geworden. Het betreft de onderdelen: 
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1. WonenBreburg pluspunten; 
2. Plus of minpunten voor consumentenvoorkeuren en, 
3. plus- of minpunten n.a.v. de WOZ waarde.  
 
De Minister heeft aangekondigd de WOZ op te nemen in een aan te passen WWS. Wij zijn voor een simpel systeem. 
Een systeem dat begrijpbaar, uitlegbaar en toetsbaar door en voor huurders is. Wij stellen voor om maximaal 80% van 
de maximale redelijke huur te benoemen als streefuur.  Met als voorwaarde als de huurprijs de streefhuur bereikt, die 
af te toppen op het overeengekomen percentage en hoogste met het jaarlijkse inflatiecijfers geschoond CBS 
Consumentenindex aan te passen. Het spreekt vanzelf dat wij met u de lijst van complexen willen doornemen. Wij zijn 
van mening dat er daarnaast ook afgetopt moeten worden op huurtoeslaggrenzen (passendheidsgrenzen). Bovendien 
bespaart het WonenBreburg werk. Wij bepleiten wij ook een aanpassing in de gemeentelijke huisvestingsverordening. 
Dit sluit ook goed bij de brief van de Minister aan de Tweede kamer:  “ Implementatie Hervormingsagenda 
Woningmarkt” van 11 april 2014.    
 
WonenBreburg  stelt dat het verhogen van de streefhuren met 4% echter niet betekent dat het gemiddeld 
streefhuurniveau van 80 naar 84% verschuift. Hoe u het wendt of keert de consequentie is dat een huurder altijd 
meer geld kwijt is. De afspraak was dat de streefhuren op 80% zouden blijven, met een aantal door ons gezamenlijk 
overeengekomen uitzonderingen.  
 
Naar aanleiding van pagina 4, de kolommen. Ten aanzien  van het huidige model moeten wij constateren dat twee van 
de percentages in de eerste kolom al boven die grens zitten Ten aanzien van de 2e kolom begrijpen wij niet waarom 
het bedrag in het 3e onder de gemiddelde streefhuur lager is in de 1

e
 kolom bij gemiddelde streefhuur

 
 bij € 587,64  en 

€ 584,1 een paar euro afneemt t.o.v. de 1
e
 kolom. Ook de derde kolom begrijpen wij de uitkomsten van het 

streefhuurpercentage niet helemaal. 
 

Huidig systeem  
U stelt geen huurverlaging toe te passen. Dat maakt het systeem inconsequent en niet begrijpelijk voor huurders. Het 
verschil tussen een streefhuurverhoging van 2,5% en 4% betreft € 90.622,- en met een mutatiegraad van 10% (lijkt ons 
geen realistische aanname) betekent dit € 108.746,- Deze bedragen vallen overigens in het niet bij het verlies aan 
bedrijfswaarde van de verhuur in de vrije sector in de complexen, waar wij onlangs een positief advies over hebben 
uitgebracht: Tussen de Meesters, Doornbos en Edisonstraat, Binnen Buiten, Bernard de Wildestraat Tussen de 
Meesters en Eleonarestraat. Het betreft hier respectievelijk: € 1,098,866 en hopelijk na aanname van ons voorstel € 
340.558), (€ 4.670.915, respectievelijk  €1.533.313) en tot slot € 772.000 en € 3.661.00 tot € 2.889.00). De 
voorgestelde maatregelen t.b.v. deze complexen betreffen vooral huurverlaging in het NIET-DAEB deel. Meer 
opbrengsten lijkt ons in financieel eerder op zijn plaats dan de streefhuur maximaal in het DAEB- deel te verhogen.   
 

Waarom wederom voorstellen voor een maximale opbrengst? 
Wij zijn het ook niet eens met de aangevoerde argumentatie m.b.t. de onderbouwing van het voorstel. U heeft gelijk 
dat door de streefhuren met 4% te verhogen, de streefhuren gelijke tred houden met de aanpassingen van de netto 
huren. Het betekent wel een maximale opbrengst zoeken bij huurders die met betaalbaarheidsproblemen zitten, die 
daardoor nog meer in de knel komen.  
 
Het voorstel streefhuren zet wat ons betreft een woonlastengerichte aanpak wel in een vreemd daglicht. Wij 
verwachten dat de gemeenten straks niet begrijpen dat er een gemeentelijke bijdrage moet komen voor huurders in 
de knel, terwijl WonenBreburg uitsluitend maximale verhogingen toepast. Ook wij begrijpen dat niet gezien de 
financiele mogelijkheden die er zijn bij WonenBreburg. In de begroting is ons opgevallen dat de bedrijfslasten nog 
ruim in hun jasje zitten. Ook de verliezen die worden geleden bij de commerciële verhuur laten zien dat er andere 
aandachtspunten zijn, waarop meer winst te behalen valt. Verkoop van deze woningen lijkt ons daarom een reële 
optie. Marktwerking moet ons inziens niet indirect door huurders met een laag inkomen (en uit het DAEB –deel) 
worden betaald. 
 

Scheefheid, een container begrip 
Het tweede en derde argument: Een grotere scheefheid is voor huurders geen argument. Het begrip scheefheid wordt 
nogal selectief gebruikt. Eerst ging het over grootverdieners. Nu wordt het al aangewend voor huurders met een 
bescheiden inkomen die in de sociale huursector thuishoren. De huidige “scheefheid” stijgt dan van 30 naar 40% bij 
het hanteren van 4% of 2,5% . Dit valt niet te begrijpen voor huurders en ook door ons niet. De beleidslijn nooit 
verlagen bij mutatie spreekt ons ook niet aan. Sterker nog vinden wij heel inconsequent. Zie de voorstellen bij 
commerciële verhuur. Daarnaast vinden wij het onterecht als geconstateerd wordt dat de prijs van het product te 
hoog is en toch niet verlaagd wordt. De gehanteerde denkwijze is in ieder geval niet in het belang van huurders. 
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Het vierde argument vinden wij ook onjuist en niet steekhoudend. De genoemde specifieke groep heeft inmiddels wel 
een redelijke omvang (schatting 35%) en behoort tot de kerntaak van de sociale huisvesting. Het probleem is dat er 
geen (of onvoldoende) maatwerk plaats vindt bij de individuele huurder. Wij zijn overigens geen voorstander van het 
creëren van streefhuren voor complexen die dan uitsluitend bewoond kunnen worden door huurders met een heel 
laag inkomen. Menging van groepen en inkomens groepen in een in een ongedeelde stad vinden wij een groot goed. 
Het is een slecht voorstel om het verhogen van de streefhuren aan te grijpen voor een betaalbaarheidsfonds op te 
richten. Het betekent huurders met een laag inkomen een hoge huur te laten betalen en daarna vanuit heen fonds 
deels weer terug te geven. Problemen moeten worden aangepakt daar waar ze ontstaan. 
 

Studenten 
Bij het onderdeel studenten zijn wij geen voorstander om op dit onderdeel apart beleid te voeren. Wij zijn van mening 
dat niet de afdeling Bijzondere Huisvesting het streefhuurniveau moet bepalen wanneer de woning opnieuw wordt 
verhuurd. Dit leidt tot willekeur en een ongelijke behandeling zijn voor een zo’n  gelijke  mogelijke benadering van het 
streefhuurbeleid. 
 
Tot besluit binden wij een projectorganisatie met 6 werkgroepen ook een beetje veel van het goede. Een 
efficiencyslag lijkt ons ook hier op zijn plaats. 
 
Wij vragen u om uw voorstel te heroverwegen. 
 
SHW 
    
 
      
 
 
 
 
  


