
 
Aan alle huurders van Woningstichting Sint Joseph 
 
Huurstabilisatie/-verlaging 
 

1 -  Wat kan de verhuurder doen? 
2 -  Wat kan de Gemeente doen? 
3 -  Wat kan de huurder doen? 
 
1. 
Huurstabilisatie.-verlaging is een van de speerpunten van de Almelose huurdersorganisaties in 
2018. Doel is met de corporaties een beleid in gang te zetten dat niet uitgaat van een 
automatische verhoging van huren. De huurdersorganisaties houden daarbij voor ogen dat de 
corporaties financieel gezonde ondernemingen moeten blijven – dat is ook in het belang van de 
huurders. 
Verhoging met “inflatiepercentage + percentage” zonder meer wijzen de huurdersorganisaties af 
Het extra percentage zal nadrukkelijk gemotiveerd moeten worden.  
Verhoging met inflatiepercentage lijkt redelijk. Echter: de huurders zijn de afgelopen jaren al 
geconfronteerd met inflatie: duurdere boodschappen, energietarieven, brandstof etc. etc. Dan 
ook nog eens de inflatie van de corporatie vergoeden jaagt de spiraal alleen maar op: de 
huurders betalen de inflatie tweemaal. 

       Terughoudend mee omgaan. 
 
2. 
Het overleg over de prestatieovereenkomst brengt corporaties, huurdersorganisaties en 
Gemeente Almelo aan één tafel. Tot dusver is dit overleg bijna een rituele dans: als het bod van 
de twee corporaties is vastgelegd hebben de huurdersorganisaties er hun mening al over 
gegeven. De rol van de Gemeente beperkt zich in het proces tot het in elkaar zetten van de twee 
bijdragen zonder een wezenlijk eigen bijdrage te leveren. 
Om de hoogte van huren te beperken zou de WOZ waarde van sociale huurwoningen de 
komende jaren naar beneden moeten worden bijgesteld. De waarde die nu wordt toegekend ligt 
ver boven de waarde die de corporaties hanteren. Een lagere WOZ waarde levert minder WWS 
punten op en dus een lagere huur. Hiermee zou de Gemeente een wezenlijke bijdrage leveren 
aan armoedebestrijding. Verlaging van de WOZ-Waarde mag niet leiden tot overheveling van 
taken van de Gemeente naar de corporaties: de kostenstijging daar zouden daar zou de intentie 
tot huurverlaging anders te niet doen. 
De huurdersorganisaties roepen de corporaties op zich achter dit streven te scharen. 
 
3. 
Mondigheid is veelal problematisch bij huurders van sociale huurwoningen. 
Huurdersorganisaties, corporaties en Gemeente dienen een actief beleid te voeren om huurders 
wegwijs te maken in de vele mogelijkheden van toeslagen, ontheffingen etc. etc. 
Het is de bedoeling dat de huurdersorganisaties in 2018 met alle betrokken organisaties een 
bijeenkomst te organiseren om een andere vorm te geven. Doel is een zeer laag drempelig 
platform te creëren waar huurders eenvoudig advies kunnen krijgen om hun besteedbaar 
inkomen te verhogen door hun kosten te verlagen. 
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