
Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO) 

 

Fractie: PvdA 

Naam: Albert Klein Tijssink 

Onderwerp: Huurverhogingen Mercatus 

Beantwoording  X Ja, kan verspreid via nieuwsbrief 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

Datum indiening vragen: (niet invullen) 

Datum beantwoording: (niet invullen) 

 

Inleiding/aanleiding: 

Mercatus heeft aangekondigd de huurprijzen per 1 juli 2014 te verhogen. 

Afhankelijk van het inkomen gaat het daarbij om huurverhogingen van 3,5% tot 6,5%. 

Deze huurverhoging wordt naast een 2,5% inflatiecorrectie mede gemotiveerd door het 

Woonakkoord en de daaruit voortvloeiende maatregel betreffende de afdracht van 

corporaties aan het Rijk. 

 

 

Vragen: 

1. Heeft de gemeente Noordoostpolder enige invloed op het vaststellen van de 

huurprijzen door Mercatus? 

Antwoord: 

Gemeente kan vooraf invloed uitoefenen door afspraken te maken over 

omvang van de kernvoorraad, de gemiddelde huurprijs in relatie tot het 

maximum en het aantal goedkope woningen. Jaarlijks wordt met Mercatus 

hierover gesproken op basis van de prestatieafspraken.  

 

2. Heeft de gemeente en/of Mercatus een beeld van de gevolgen van deze 

huurverhoging voor huishoudens met lagere of middeninkomens? Komen deze 

huishoudens door deze huurverhogingen in financiële problemen en zo ja om hoeveel 

huishoudens gaat het daarbij? 

 

Antwoord: 

 

 Voor elke woning geldt wettelijk een maximale huur op basis van een 

puntensysteem. (het woningwaarderingstelsel). Mercatus hanteert een 

sociale huurprijs. Gemiddeld is dit ruim 70% van de maximaal redelijke 

huur. Deze huurprijs ligt dus altijd lager dan het maximum dat gevraagd 

mag worden voor de woning.  

 

 De huur van woningen stijgt jaarlijks, (inflatievolgend) op basis van de 

regels van het rijk. In 2013 (woonakkoord) werden die regels aangepast. 

Hoe hoger het gezinsinkomen, hoe hoger de huurverhoging nu kan 

uitvallen. (inkomensafhankelijke huurverhoging) De overheid wil hiermee 

“scheefwonen” tegengaan en mensen prikkelen om te verhuizen en 

hiermee doorstroom te bevorderen.  

 

 Mercatus rekent minder extra huurverhoging dan toegestaan aan de 

lagere inkomensgroep. Er mag inflatie + 1,5 % doorberekend worden aan 

de  inkomensgroep tot € 34.085 euro. Mercatus rekent de jaarlijkse 

verhoging (inflatie) door, net als voorheen, plus 1%.  

 

 Gemiddeld bedraagt de huurverhoging voor de doelgroep wel 2,5%. Dit is 

gelijk aan de inflatie van 2013.  

 

 Mercatus hanteert nooit een hogere prijs dan de sociale huurprijs. 

Daarmee is de huurprijs passend bij de kwaliteit van de woning.  



 

 Door zonder extra huurverhoging energetische maatregelen te nemen, 

worden de woonlasten beperkt.  

 

 Hogere inkomens kunnen een huurverhoging krijgen van 4,5 of 6,5%. Dit 

heeft effect op het besteedbaar inkomen van deze groep.  

 

Rekening houdend met bovenstaande, of huishoudens in de problemen komen 

is op voorhand niet te zeggen. Door de huurverhoging zoveel mogelijk te 

matigen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de bestedingsruimte 

van de doelgroep. 
 
*Inflatie in 2013 en 2014 betreft 2,5% 

 

3. Is de gemeente bereid om in overleg met Mercatus te onderzoeken op welke manier 

voor huishoudens die door de huurverhogingen in ernstige financiële moeilijkheden 

dreigen te komen een passende oplossing/regeling kan worden gerealiseerd? 

Antwoord: 

De wetgever heeft zelf aanpassingen gedaan, waardoor in geval van een 

chronische ziekte, inkomensterugval of wijziging van de 

huishoudensamenstelling, bezwaar kan worden gemaakt tegen de 

inkomensafhankelijke huurverhoging. 

 

In geval van huurachterstand hanteert Mercatus een adequaat beleid om zo 

snel mogelijk in gesprek te komen en verdere achterstandsontwikkeling te 

voorkomen. 

 

In geval van ernstige financiële moeilijkheden biedt Mercatus maatwerk, in 

de vorm van financiële regelingen en doorverwijzing naar 

hulpverleningsinstanties. 

 

 

 

 

 
Contactpersoon bij aanvullende technische vragen: 
Froukje Kampen 
f.kampen@noordoostpolder 

 

 

 

 

 

Datum: 13 mei 2014 

 

mailto:f.kampen@noordoostpolder

