Een betaalbare woning is van onschatbare waarde
Nederlandse huurwoningen zijn van goede kwaliteit. Maar huurders zijn
steeds meer geld kwijt aan wonen. Onder meer door dalende inkomens en
oplopende huurprijzen.* Veel bewoners maken zich zorgen over de huurprijs.
Ook wij zien dat steeds meer mensen moeite hebben om hun huur te betalen.
Deze week werd het sociaal huurakkoord aangenomen op het Aedes
Congres. Wij zijn blij dat er een akkoord ligt tussen de Woonbond en Aedes
voor betaalbare woningen. Al had dit wat ons betreft meer ruimte mogen
bieden voor lokaal en regionaal maatwerk. Ook zien we dat het steeds
belangrijker is dat de huurprijs in overeenstemming is met het inkomen van
huurders. Zelf zorgt Haag Wonen al vele jaren voor betaalbare woningen
door ons streefhuurbeleid, dat we hebben vastgelegd in
wijkhuurbeleidsplannen.
* Bron: Staat van de Woningmarkt. Jaarrapportage 2014. Gepubliceerd in oktober 2014 door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wat heb je aan goede woningen, als steeds minder mensen ze kunnen betalen? Niet veel.
Zover laten we het bij Haag Wonen niet komen. Hoe helpen we onze huurders?
Voor alle huurwoningen in Nederland gelden maximale huren. Afhankelijk van bijvoorbeeld
het type woning, de grootte van de woning en het energielabel mag een corporatie een
bepaalde maximale huurprijs vragen. De vraag is of een corporatie dat ook wil.

Bereikbaar en betaalbaar
Haag Wonen vraagt vrijwel nooit de maximale huurprijs aan haar huurders. We mogen dat
wel, we doen dat niet. In 2012 hebben we dit zwart op wit gezet in ons zogeheten
streefhuurbeleid. We willen gemiddeld 85% vragen van de huurprijs die we mogen vragen.
Op dit moment zitten we daar zelfs nog iets onder, met een gemiddelde huurprijs van
€ 495,83 (peildatum 31 december 2014).
Waarom doen we dat? Omdat we het als onze maatschappelijke taak zien dat de voorraad
sociale huurwoningen in Den Haag bereikbaar en betaalbaar blijft voor onze doelgroep.
Omdat we onze huurders willen ontzien waar dat kan. Omdat we onze huurders een huis
willen bieden waarbij ze zich zo min mogelijk zorgen hoeven te maken over de huurprijs.

Maatschappelijke bijdrage
Lopen we dan niet teveel inkomsten mis? Nog niet. Ons huurbeleid is juist in balans: we
zorgen voor genoeg huuropbrengsten, zodat we goed kunnen inzetten op bijvoorbeeld
dienstverlening, onderhoud en vernieuwing. Én we zorgen dat de huren niet te hoog zijn,
zodat woningen betaalbaar blijven en goed verhuurd kunnen worden.
Kortom: passende huren voor onze doelgroep enerzijds en financieel resultaat anderzijds.

We verdienen waar het kan, zodat we minder kunnen vragen waar dat nodig is. Zouden we
een commerciële verhuurder zijn, dan was ons beleid een gemiste kans. Wij noemen het
maatschappelijke bijdrage.
De door Blok onderschreven huurverhoging uit het akkoord tussen Aedes en Woonbond,
maakt het wel moeilijker om dit te blijven doen. Het zijn namelijk de grote woningen voor
gezinnen en woningen in goede wijken die we betaalbaar houden door minder huur te
vragen dan mag, maar juist die woningen zouden de meeste huurverhoging mogen krijgen.

Ook minister Blok heeft zich uitgesproken over het akkoord tussen Aedes en Woonbond.
Hij sluit zich er grotendeels bij aan. Wel bijzonder is dat hij een uitzondering maakt voor
particuliere verhuurders en voor hen een hogere huurverhoging mogelijk maakt. Zo is het
speelveld niet gelijk.

Hulp bij betaalachterstand
Soms redt een huurder het niet om de eindjes aan elkaar te knopen. De huurprijs is niet
meer op te brengen. Ook dan staan we klaar. Ons devies? Accepteer hulp en behoud je
huis. Bij twee maanden huurachterstand nemen we contact op met een huurder. Is er iets
aan de hand? Dan staan maatschappelijk partners als de Kessler Stichting of Den Haag
OpMaat klaar.
Desondanks accepteert niet elke huurder hulp. Als de betaalachterstand steeds verder
oploopt, komt er een moment dat we moeten overgaan tot huisuitzetting. In 2014 zetten we
54 huurders uit die een betaalachterstand hadden en geen hulp accepteerden. Minder dan
in 2013; toen ging het om 74 huurders.

Hoe dan ook: elke huisuitzetting door betaalachterstand is er één teveel. Omdat niemand
ermee geholpen is. De huurder raakt zijn huis kwijt, de maatschappij moet iemand
opvangen met wie het niet goed gaat en de corporatie is veel geld kwijt aan de juridische
en organisatorische kant van een uitzetting. Ook om dat te voorkomen, voeren we een
uitgekiend huurprijsbeleid, met de huurder op #1. Een goede woning die onze huurders niet
kunnen betalen is waardeloos. Een goede woning met een betaalbare huurprijs is van
onschatbare waarde.

Meer, met elkaar
Heeft u suggesties hoe we samen met huurders en andere partijen nog meer kunnen
doen? Ik houd me altijd aanbevolen en nodig u van harte uit om mee te denken.

Met vriendelijke groet,
Haag Wonen
Karin van Dreven
directeur-bestuurder Haag Wonen

Haags Wonen: nieuws van Haag Wonen
In de e-mailnieuwsbrief Haags Wonen bespreken we
als woningcorporatie Haag Wonen actuele
onderwerpen, binnen de kaders van ons
ondernemingsplan 2014-2017. Wat is de status van
onze projecten? Hoe werken we samen met andere
partijen? En wat is ons standpunt ten aanzien van
ontwikkelingen in de stad en nieuwe wet- en
regelgeving?

Eerdere Haags Wonen-nieuwsbrieven
behandelden onder meer de thema's:

Kiezen in de sociale huurvoorraad
Goede samenwerking bij huurachterstand
Nauw betrokken bij huurders in de knel

De e-mailnieuwsbrief Haags Wonen wordt verstuurd aan belanghouders van Haag Wonen. Onder andere het
college en de gemeenteraad. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw naam, functie,
organisatie, telefoonnummer en e-mailadres naar e.clason@haagwonen.nl.

