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Geachte leden van de Gemeenteraad, 

Graag informeer ik u over de inkomensafhankelijke huurverhogingen en de beweegredenen 
daarvoor die Stadlander per 1 juli 2015 in de gereguleerde sociale sector doorvoert. 

Stadlander maakt gebruik van de ruimte die het kabinet verhuurders biedt om de huren te 
verhogen. De inkomensafhankelijke huuraanpassing voor de gereguleerde sociale sector maakt 
deel uit van een pakket aan maatregelen om de door het Rijk opgelegde verhuurdersheffing en 
de saneringssteun aan noodlijdende corporaties te kunnen opvangen. Naast het verhogen van 
de huren zet Stadlander namelijk ook flink het mes in de operationele kosten van onze 
bedrijfsvoering en besparen we waar mogelijk met nieuwe manieren van opdrachtgeven. 

De inflatie over 2014 was 1 "/o. Stadlander verhoogt per 1 juli 2015 de huren in de sociale 
huursector met: 

» 2,507o (inflatie + 1 ,5Vo) voor huishoudinkomens tot ê 34.229 (inkomensjaar 2013), met 
aftopping op de liberalisatiegrens; 

« Z0Zo (inflatie + 20
ĥ) voor huishoudinkomens vanaf C 34.229 tot en met ê 43.786 

(inkomensjaar 2013), geen aftopping op de liberalisatiegrens van ē 710,68; 
» 5

0

7o (inflatie + 4
0

Zo) voor huishoudinkomens vanaf 43.786 (inkomensjaar 2013), geen 
aftopping op de liberalisatiegrens van 6 710,68. 

De huishoudens die een huurtoeslag ontvangen, de primaire doelgroep van woningcorporaties, 
worden voor een deel gecompenseerd via een aanpassing van de huurtoeslag. Voor de 
woningen die vallen onder het geliberaliseerde huursegment, de zogenoemde vrije sector huur, 
hanteert Stadlander marktconforme huurverhogingen die per woning kunnen verschillen. 

Het Platform van Huurdersbelangenverenigingen heeft Stadlander dit jaar negatief geadviseerd 
over het doorvoeren van de inkomensafhankelijke huurverhogingen. Zij stelde ons voor zonder 
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onderscheid naar huishoudinkomensgrenzen de huren met maximaal 1,807o te verhogen om op 
deze manier 'betaalbaarheidsproblemen bij de laagste inkomens te voorkomen en sociale huur 
voor huurders met de laagste inkomens te behouden'. Wij vinden het jammer dat het platform 
een negatief advies heeft uitgebracht en nemen het niet over. Graag leg ik u uit waarom we dit 
advies niet navolgen. 

Huurverhoging nodig voor de opvang van vergrijzing en krimp 
Daar waar veel andere woningcorporaties hun volkshuisvestelijke investeringen sterk hebben 
verminderd of zelfs helemaal gestopt, kiest Stadlander ervoor deze investeringen in 
energiekwaliteit en wonen zoveel als mogelijk in stand te houden. Dit is niet alleen in het belang 
van onze huurders van vandaag, maar ook voor de (sociale) huurder van de toekomst. In ons 
werkgebied hebben we namelijk te maken met een dubbele vergrijzing. Er worden steeds meer 
mensen oud en gelukkig ook almaar ouder. Tegelijkertijd moeten we, ook als we ouder worden, 
wel steeds langer thuis blijven wonen. Ook als we professionele zorg nodig hebben. De meeste 
van de woningen in West-Brabant en Tholen zijn hiervoor op dit moment echter helemaal niet 
geschikt. Vandaar de noodzaak te blijven investeren in adequate volkshuisvesting. 

Het huurbeleid 2015 is in lijn met de meerjarenafspraak die Stadlander met het 
Huurdersplatform heeft gemaakt. Het Platform van Huurdersbelangenverenigingen heeft 
Stadlander ten tijde van de invoering van de verhuurdersheffing door het Rijk al positief 
geadviseerd over het voorstel dat de huren mogen stijgen naar gemiddeld 750Zo van de 
maximale huurprijs. Eind vorig jaar bedroeg het percentage van de maximale huurprijs voor 
Stadlander 70o7o. Door het huurbeleid 2015 wordt de grens van 75X niet overschreden. 

Woonlasten-en behoefteonderzoek 
In opdracht van de gemeenten en woningcorporaties in de gemeenten Moerdijk, Halderberge, 
Steenbergen, Tholen, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Reimerswaal en Borsele is recent 
onderzoek verricht naar de woonlasten en woonbehoeften van huurders in onze regio. Er is 
onder meer onderzocht hoe de huren zich verhouden tot de bestedingsruimte van de 
huishoudens met een belastbaar jaarinkomen to tĉ 34.900 (peildatum 2015). Ook is onderzocht 
hoe groot de behoefte is aan betaalbare huurwoningen in deze regio. 

Uit het onderzoek blijkt dat de bestedingsruimte van het merendeel van de huurders zich op dit 
moment goed verhoudt tot de huren die zij moeten betalen. Ongeveer een derde van de 
betaalbare huurwoningvoorraad wordt bewoond door zogenaamde scheefwoners, huishoudens 
met een inkomen hoger dan C 34.900. Toch zijn in de onderzochte gemeenten op dit moment 
nog voldoende betaalbare huurwoningen, in de prijscategorieën onder de verschillende 
huurtoeslaggrenzen (tot C 403, tot ê 575, tot 6 618 en tot ë 711). Door de huurverhoging van 
2015 ontstaat er dan ook geen tekort aan betaalbare sociale woningen. 

Korting op de huur voor de huishoudens met de allerlaagste inkomens 
Er is echter een groep huurders voor wie de betaalbaarheid wel onder druk staat. Ruim 1.500 
van de in totaal 27.500 huishoudens, die een woning huren van een woningcorporatie in deze 
regio, hebben een huur die hoger ligt dan zij, volgens Nibud-normen, kunnen betalen. Het 
betreft vooral huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau, eenpersoonshuishoudens tot 
65 jaar en eenoudergezinnen. Ook huishoudens die vanwege hun inkomen net geen recht 
hebben op huurtoeslag, hebben vaak moeite met het betalen van de huur. Stadlander heeft oog 
voor de huurders met de allerlaagste inkomens. Huurders die over het jaar 2015 kwijtschelding 
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van uw gemeentelijke belastingen krijgen, komen bij Stadlander in aanmerking voor een 
eenmalige korting op de huur over 2015. Deze korting op de huur reduceert de totale 
huurstijging over 2015 voor deze groep met de allerlaagste inkomens tot 0oZo. Door aan te 
sluiten bij het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid, voert Stadlander geen eigen inkomensbeleid. 
Voor de praktische uitvoering hiervan ben ik nog in gesprek met uw College van B&W. 

Met vriendelijke groet, 

Mr. A.B. Ringersma 
Bestuurder 

bijlage(n): geen 
kopie aan: geen 
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