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 Huurverhoging Ons Doel 
 
Tegen de achtergrond van felle discussies over het landelijke huurbeleid, hebben de huurders 
van Ons Doel in mei gewoon weer het huurverhogingsvoorstel op de mat gevonden. In de 
aanloop naar 1 juli hebben HOOD en Ons Doel nog een fikse discussie over de huurverhoging 
gevoerd, want met een inflatie van 1,7% is een gemiddelde huurstijging van 2,49% beslist hoog 
te noemen. De ledenraad van HOOD heeft er bij het bestuur op aangedrongen om het 
ongenoegen over het huurbeleid nog eens extra onder de aandacht van Ons Doel te brengen.  
 
Betaalbaarheidsheffing en ambitie 
Ons Doel staat landelijk bekend als een sociale verhuurder die het belang van de huurders voorop 
stelt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Ons Doel als een van de eerste corporaties te hoop liep 
tegen de plannen van minister Dekker. Een groot bezwaar dat Ons Doel met HOOD tegen de plannen 
deelde was de invoering van de betaalbaarheidsheffing. Dat is een belasting die de corporaties 
jaarlijks moeten gaan betalen ter compensatie van de bezuiniging die het ministerie van VROM gaat 
doorvoeren op de huurtoeslag. Zoals u elders in deze nieuwsbrief kunt lezen gaat deze heffing 
gewoon door. Voor Ons Doel betekent dit een bedrag van ca. € 350.000 in 2007, oplopend tot € 
400.000 in 2009. Dat is een grote financiële aderlating. 
Daarnaast wil Ons Doel een aantal grote projecten in Leiden realiseren. Daar heeft HOOD ook moeite 
mee. Een deel van het geld dat daarvoor nodig is wil Ons Doel verdienen door woning te verkopen. 
Maar een deel moet ook uit de huuropbrengsten komen. Samen met de kosten voor de 
betaalbaarheidsheffing, die ook door de huurders moeten worden opgebracht, vindt HOOD dit een 
zware belasting. En over de verkoop van woningen is het laatste woord nog niet gezegd. 
 
Harde toezeggingen voor de toekomst 
Om akkoord te gaan met het voorstel heeft HOOD dus een aantal voorwaarden bedongen. Hier volgt 
een opsomming van de toezeggingen: 
• De minister wil voor een groot aantal woningen per 1 januari a.s. een extra huurverhoging van 

0,5% mogelijk maken. Ons Doel heeft toegezegd van deze mogelijkheid geen gebruik te maken. 
• Ons Doel heeft toegezegd dat zij na 1 januari geen gebruik zal maken van de mogelijkheid  om de 

maximale huurprijs van een deel van haar bezit met 10% extra te verhogen. Dit is zowel voor de 
huidige als de toekomstige huurders van toepassing. 

• Op dit moment hanteert Ons Doel een streefhurenbeleid van 75% van de maximale huurprijs. Bij 
de invoering van de WOZ in het puntensysteem zullen de punten en daardoor de ook maximale 
huur stijgen. Toezegging is dat het huidige streefhurenbeleid uitgangspunt is voor de toekomst en 
dus dat het percentage van 75% naar beneden wordt bijgesteld. Voor nieuwbouwwoningen maakt 
Ons Doel een voorbehoud. 

• Ons Doel heeft toegezegd dat er meer duidelijkheid komt over de relatie tussen het onderhoud- en 
nieuwbouwbeleid en het huurprijsbeleid. Dit geheel noemt men strategisch voorraadbeleid. HOOD 
zal nauw bij de totstandkoming van dit beleid worden betrokken. 
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• HOOD wordt betrokken bij de prijsstelling van nieuw te bouwen woningen, waarbij vooral 
aandacht zal zijn voor de voorraad betaalbare huurwoningen. 

• Er zal een huurbeleid worden ontwikkeld waarbij individuele huurders meerjarige zekerheid krijgen 
over de huurprijs van hun woning. 

 
Tabel huurprijsbeleid per 1 juli 2006 
Huidige huur in % 
maximale huur 

Aantal woningen Huurverhoging 
Ons Doel 

> 80 %  410 1,9 %
70-80 %  910 2,5 %
60-70 %  767 2,75 %
< 60 %  223 2,9 %
Totaal 2310 2,49 %

 
Ontevredenheid bij de leden van HOOD 
Op 27 april jl. presenteerde het bestuur van HOOD het onderhandelingsresultaat aan de leden. Een 
aantal van de aanwezigen uitte twijfel over de hardheid van de toezeggingen van Ons Doel. 
Bovendien is er nog veel onzekerheid over de haalbaarheid van de plannen van minister Dekker. Dat 
zou kunnen betekenen dat wat nu wordt aangemerkt als winstpunt straks gewoon via Den Haag wordt 
binnengehaald. Ook was er ontevredenheid over het feit dat eerder gedane toezeggingen over 
huurbevriezing bij woningen die een huur boven de streefhuur hebben niet worden nagekomen.  
De leden realiseerden zich dat het point of no return was gepasseerd. Op 1 mei moest de 
huuraanzegging immers de deur uit zijn. Toch vroegen zij HOOD hun onvrede nog eens onder de 
aandacht van Ons Doel te brengen. Inmiddels heeft het bestuur dat schriftelijk aan de corporatie 
meegedeeld. Bij de toekomstplannen van Ons Doel zal nog sterker gelet worden op de betaalbaarheid 
en op de naleving van eerder gedane toezeggingen. 
 
 
 

 Evaluatie Sociaal Statuut Leiden  
 
Volgend jaar vervalt het Sociaal Statuut Leiden. In dit document is de rechtspositie van 
huurders in herstructureringsgebieden vastgelegd. HOOD was in 2002 samen met de 
huurdersorganisaties van Portaal en De Sleutels van Zijl en Vliet mede-ondertekenaar van het 
statuut. Ook de Leidse corporaties en de Gemeente hebben ondertekend. Op dit moment 
beoordelen de partijen hoe het statuut de afgelopen periode heeft gefunctioneerd en 
onderhandelen zij over de tekst van een nieuw statuut 
 
Herstructurering nog maar net begonnen 
Herstructurering betekent eigenlijk ingrijpen in bepaalde wijken met als doel de kwaliteit van die wijken 
te verbeteren en meer geschikt te maken voor de toekomst. Er wordt gekeken naar de voorzieningen 
in die wijk, de infrastructuur, het openbare groen, maar ook naar de woningen. Er kan worden 
besloten een aantal woningen ingrijpend te verbeteren, kleine woningen samen te voegen, maar ook 
sloop en nieuwbouw behoren tot de mogelijkheden. Wat er ook met de woningen gebeurd, het heeft 
altijd grote gevolgen voor de bewoners. Daarom is het belangrijk hun rechten vast te leggen. Het 
Sociaal Statuut is er om dat te regelen.  
Al in 2002 werd er verwacht dat er veel projecten ter hand zouden worden genomen. Maar die 
gedachte bleek te optimistisch en nu bij het verlopen van het eerste statuut heeft eigenlijk alleen 
Portaal ervaring opgedaan in Leiden Noord en in de Mors. 
 
Landelijke regels en valse start 
In 2002 liep Leiden voorop met de gedegen regeling van stadsvernieuwingsurgentie, verhuiskosten-
vergoeding en huurgewenning. Maar halverwege 2005 kwam minister Dekker met een landelijke 
maatregel, die voorschreef dat alle huurders die hun huis door herstructurering gedwongen moesten 
verlaten recht hadden op tenminste € 5.000 verhuiskostenvergoeding. Deze maatregel paste niet 
naadloos bij het Sociaal Statuut. Portaal moest dus aanpassingen maken, maar deed dit zonder er 
eerst de andere de ondertekenaars van het Statuut in te kennen. Inmiddels is Portaal teruggekeerd op 
haar schreden en kan de evaluatie in een beter klimaat plaatsvinden. 
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Inzet van de huurdersorganisaties 
HOOD en haar Leidse zusterorganisaties zetten bij het nieuwe Statuut in op behoud van de 
huurgewenning voor lagere inkomensgroepen, een betere financiële regeling bij woningverbetering, 
ook huursubsidie voor duurdere huurwoningen, de mogelijkheid voor stadsvernieuwingsurgenten om 
wooncarrière te maken en heldere afspraken over de taken van betrokken partijen. Het resultaat van 
de evaluatie zal ter goedkeuring aan de ledenvergaderingen van de huurdersorganisaties worden 
voorgelegd. 
 
 
 
 

 Ons Doel en Gemeente sluiten een 
megadeal 

 
De Gemeente Leiden en de Leidse woningcorporaties hebben plannen gemaakt om tussen nu 
en 2015 een aantal grote projecten op te pakken. Het is de bedoeling de kwaliteit van de stad 
en van de woningvoorraad te verbeteren. De uitvoering van deze plannen gaat gepaard met 
grote investeringen. Om er voor te zorgen dat er tussen corporaties en gemeente niet nodeloos 
geld wordt rondgepompt worden er zogenaamde megadeals gesloten. Op dit moment ligt de 
deal met Ons Doel ter goedkeuring bij de gemeenteraad. 
 
Geld inzetten voor stedelijke vernieuwing. 
Met het bouwen van nieuwe woningen is veel geld gemoeid. Er moeten plannen worden ontwikkeld en 
architecten en aannemers aan het werk gezet. Daarnaast moeten er allerlei vergunningen worden 
aangevraagd en belastingen worden betaald. In Leiden bestaat ook nog het verschijnsel van de 
erfpacht en daar wil de gemeente vanaf. Tussen Ons Doel en de gemeente bestond bovendien nog 
een langslepende kwestie over teveel betaalde onroerendezaak-belasting. Partijen zijn nu 
overeengekomen dat alle financiële verplichtingen met een grote streek tegen elkaar worden 
weggestreept. Het resultaat is een bedrag van ongeveer 8 miljoen euro ten gunste van de gemeente.  
Leiden stopt dat geld niet in de gemeentekas, maar in een apart fonds. Ons Doel mag dat geld 
gebruiken voor het realiseren van de afgesproken plannen.  
 
Wat staat er op stapel? 
In de Leidse Woonvisie hebben gemeente en Ons Doel inmiddels afgesproken dat er in het 
Haagwegkwartier 52 eengezinswoningen worden gebouwd. Hiervoor moeten een aantal 
ouderenwoningen en portiekflats worden gesloopt. Ook worden er woningen gebouwd op de 
noordelijke sportvelden in Zuidwest en bij de Brede School in Leiden Noord. Daarnaast realiseert Ons 
Doel zorg- en aanleunwoningen, o.a. ten behoeve van de Lorentzhof. Tenslotte worden er nog een 
aantal kleinere binnenstedeljjke projecten uitgevoerd. Bedoeling is dat ongeveer de helft van de 
nieuwbouwwoningen tot de sociale voorraad kan worden gerekend. Dat wil zeggen dat de huur niet 
hoger is dan € 604 (op het huidige prijspeil). De gemeente houdt er rekening mee dat het fonds van 8 
miljoen niet toereikend is om alle plannen te betalen. Mocht dat blijken dan zal opnieuw met Ons Doel 
moeten worden bepaald welke plannen voorrang hebben en welke niet. 
 
Rol van HOOD. 
HOOD is pas kortgeleden voor het eerst geïnformeerd over alle plannen van Ons Doel. Zoals u ook uit 
de reactie over het huurbeleid kunt lezen, vindt HOOD het totaal van de plannen nogal ambitieus voor 
de kleine corporatie die Ons Doel is. HOOD zal per project advies uitbrengen en zich inzetten voor 
goede inspraak voor de bewoners en bewonerscommissies die het aangaat.  
Met de deal komt er ook een einde aan de claim die HOOD heeft gelegd over het teveel betaalde 
gebruikersdeel van de onroerendzaak-belasting. Zoals u al in een vorige nieuwsbrief heeft kunnen 
lezen, komt het bedrag van ongeveer € 220.000 beschikbaar ten behoeve van WOZ-stichting. Door 
het verlenen van subsidies bevordert de stichting bewonersinitiatieven op het gebied van de 
leefbaarheid in Leiden. 
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 Huurbeleid Dekker gaat door 
De minister zet de woningmarkt op slot 

 
Ondanks fel verzet van huurders en hun organisaties, een groot deel van de woningcorporaties 
en zelfs particuliere verhuurders en beleggers, heeft minister Dekker haar plannen door de 
Tweede Kamer geloodst. Ook de demonstratie op de Dam op 8 april jl., waar 
huurdersorganisaties, corporaties, vakbonden en de oppositiepartijen zij aan zij hun protest 
lieten horen, heeft niet mogen baten.  
 
Huurverhoging per 1 juli 2006 
Doordat de minister haar huiswerk niet goed had gedaan is het grootste deel van de plannen 
uitgesteld van 1 juli aanstaande naar 1 januari 2007. Bij de komende huurverhoging mogen 
corporaties niet meer vragen dan gemiddeld 2,5%. Zoals elk jaar, mag dit percentage wel verschillend 
tussen de huurders worden verdeeld. Het maximale huurverhogingspercentage  bedraagt 3,2%. 
Elders in dit HOODnieuws kunt u zien hoe de verdeling bij Ons Doel uitpakt.  
Een andere wijziging is dat de puntprijzen stijgen met het inflatiepercentage van 1,7%. Dat wil zeggen 
dat wanneer uw woning op dit moment 80 punten heeft en dus een maximale huur van € 326,68, deze 
stijgt naar € 332,24. Dat is vooral belangrijk wanneer u wilt weten hoe de huurprijs die u gaat betalen 
zich verhoudt tot de streefhuur van uw woning. Bij Ons Doel is dat 75% van de maximale huur.  
Ook de huursubsidiegrens stijgt met 1,7% van € 604,72 naar € 615,01. 
 
En dan 1 januari 2007 
De echte veranderingen worden pas dan doorgevoerd. Om te beginnen gaat de WOZ-waarde een rol 
spelen in de puntentelling en daardoor de maximale huur van de woning. De WOZ-waarde wordt 
jaarlijks door de gemeente vastgesteld en is belangrijk voor het heffen van de 
onroerendzaakbelasting. Huurders hoeven deze belasting sinds 2006 niet meer te betalen. De 
minister heeft beloofd dat huurders toch een opgaaf zullen ontvangen en zonodig bezwaar kunnen 
maken als ze de vastgestelde waarde te hoog vinden.  
De WOZ-waarde gaat ook de mate van huurprijsbescherming bepalen (zie tabel). In het gereguleerde 
gebied verandert er niets. In het overgangsgebied kunnen huurders een grotere huurverhoging 
krijgen, te beginnen met 0,5% per 1 januari. Na 2010 kan de huurprijs helemaal worden vrijgegeven. 
Mensen die huursubsidie ontvangen krijgen geen extra huurverhogingen. In het geliberaliseerde 
gebied worden de huurprijzen al meteen op 1 januari a.s. vrijgegeven. Met uitzondering van de extra 
huurverhoging in het overgangsgebied, gelden deze maatregelen alleen voor nieuwe huurders. 
Zittende huurders houden huurprijsbescherming. 
De WOZ-waarde wordt ook bepalend voor de bijzondere belasting die verhuurders vanaf dit jaar 
moeten gaan betalen, de zogenaamde betaalbaarheidsheffing. Dat belastinggeld wordt gebruikt om 
een deel van de huurtoeslag te betalen. De minister dwingt met deze onrechtvaardige maatregel de 
verhuurders tot extra huurverhoging. Op deze manier wordt het steeds moeilijker om een sociaal en 
gematigd huurbeleid uit te voeren. 
 
Tabel huurprijsbescherming 

Huurprijsbescherming vanaf 2007 WOZ-waarde 
Peildatum 01-01-2003 

Gebied 
Zittende huurders Nieuwe huurders 

Lager dan € 195.000. Gereguleerd Gehandhaafd Gehandhaafd 
€ 195.000 – 295.000 Overgangs- Gehandhaafd Vervalt na 2010 
Hoger dan € 295.000 Geliberaliseerd Gehandhaafd Vervalt 
Nu al geliberaliseerd Geen 

 
 
Is een verwaterd plan een beter plan? 
Om de Tweede Kamer zover te krijgen heeft de minister wel water in de wijn moeten doen. Op 
aandringen van met name het CDA blijft de huurprijsbescherming voor zittende huurders dus 
gehandhaafd. Zij kunnen een beroep blijven doen op de Huurcommissie als zij van mening zijn dat de 
huur of de huurverhoging te hoog is of wanneer er gebreken aan de woning zijn. Bovendien blijft voor 
de meeste zittende huurders de jaarlijkse huurverhoging aan een maximum gebonden. Dat betekent 
voor deze groep huurders dat zij niet op korte termijn door oplopende woonlasten worden gedwongen 
om te verhuizen. 
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De aanpassingen lijken verbeteringen op de oorspronkelijke plannen van de minister. Het vervelende 
is echter dat de gevolgen van de andere maatregelen nog slechter uitpakken dan ze aanvankelijk al 
deden. Door de invoering van de WOZ in het puntenstelsel zullen de huurprijzen van vrijkomende 
woningen vanaf 1 januari 2007 omhoog gieren. Huurders blijven dus zitten waar ze zitten. Aan het 
laatste beetje doorstroming komt een einde en de markt voor huurwoningen gaat volledig op slot. 
HOOD heeft met Ons Doel een aantal afspraken gemaakt, die de ergste pijn van de maatregelen 
moeten verzachten. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 HuurdersBelangenvereniging de 
Eendracht (HBE)  

 
In 2003 zijn de voormalige woningbouwverenigingen De Sleutels en Zijl en Vliet gefuseerd. Zo’n 
tweeënhalf jaar later zijn nu ook de huurdersorganisaties HBS en HZEV gevolgd. Met de keuze voor 
de naam De Eendracht lonkt de nieuwe organisatie naar de geschiedenis. De Sleutels van Zijl en Vliet 
is het resultaat van meerdere fusies en meerdere naamsveranderingen. De oudste voorganger werd 
in 1912 opgericht met de naam Woningbouwvereniging De Eendracht.  
Het bestuur van HOOD feliciteert de HBE en hoopt op een goede samenwerking. 
 
 
 
Colofon 
 
HOODnieuws is een uitgave van Huurdersorganisatie Ons Doel 
Redactie: Mw. J. Cambier, Dhr. A. Kleijwegt en Dhr. H. Zegers 
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