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Geachte leden van het bestuur,

I'Jarnens eigenaresse Bcur",invesi Dutch lnstitutional Residential Fund rvillen 'ovij u

bedanken voor uw zorgvuldig opgestelde advies inzake de voorgenomen
huurprijsaanpassing per 1 juli 2017. Uw advies is onderdeel van de voorgenomen
huurprijswijziging die eigenaresse onlangs heeft opgesteld. Graag informeren wij u

hierover.

Het voornemen is om het beleid toe te passen dat coniractueel vastgelegde afspraken
worden gevolgd.
Het complex "Het Bewegingshuis" kent enkel geliberaliseerde huurovereenkomsten, de

inkomensafhankeliike huurverhoging uit de aanstaande MG-circulaire zal op deze
geliberaliseerde woningen niet van toepassing zijn.

ln de individuele huurovereenkomsten is vastgelegd op welke wijze de huurverhoging voor
geliberaliseerde huurovereenkomsten tot stand komt. De consumentenprijsindex is de

basis voor de verhoging, over 2016 is dit cijfer vastgesteld op 0,3%. Daarnaast kennen de

huurovereenkomsten het ophogingspercentage van maximaal 5%. Dit houdt in dat de

maximaaltoe te passen huurverhoging dit jaar 5,3% zou kunnen zijn.

Het algemene beleid om de huren bij de huurverhoging niet in alle gevallen maximaal door
te voeren wordt ook bij "Het Bewegingshuis" toegepast. De huurverhoging zal namelijk
wederom worden "afgetopt" op de markthuur. Zodoende zullen de huurders geen

huurverhogingsvoorstel ontvangen, welke zal lijden tot een huurprijs hoger dan de
markthuur van de woning.

Het voornemen om de markthuren voor de woningen als prijsplafond voor de woningen te
laten fungeren, is ook in voorgaande jaren toegepast. De stijging van de markthuren zal
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verwacht rond 2,2oÁ uitkomen; op ca 20,00 euro per woning. Rekening houdende met
bovengenoemde voornemen zal uw advies om maximaal de consumentenprijsindex toe te
passen niet worden opgevolgd.

De verwachte stijging van de markthuren is opgesteld op basis van verschillende factoren.
Wij willen trachten u hier enig inzicht in te verstrekken.

Het einde van de crisis in de woningmarkt heeft ertoe geleid dat het aantal
verhuisbewegingen sterk is toegenomen. De lage rente, het afnemende beschikbare
woningbestand in de koopmarkt, hogere transactiecijfers en stijgende koopprijzen hebben

tevens geleid tot een sterkere vraag naar huurwoningen in de vrije sector. De vraag naar
appartementen zoals die van "Het Bewegingshuis" neemt toe, doordat senioren, maar ook
jonger"e (gezinnen) de crisis hebben afgewacht en er in slagen de woning snel en naar
wens te verkopen. De appartementen aan "het Bewegingshuis" hebben over 20'16 een zeer
positieve leegstandsontwikkeling gekend. Ook voor 2017 is er een sterk vertrouwen in de

verhuurbaarheid van de woningen.

Vraag en aanbod zouden in de komende periode verder uit balans kunnen raken, het
beperkte aanbod in Stadshagen zou kunnen leiden tot een overspannen markt. De

markthuur van de woningen zou hiermee in de komende periode boven de verwachte

20,00 euro kunnen komen. Echter, de huurprijsverhoging per 1 juli 2017 zal uiteraard

worden afgetopt op het markthuurniveau, welke nu juist hiervoor wordt vastgesteld.

Huurprijzen ten behoeve voor de wederverhuur van woningen zijn in de afgelopen jaren

inderdaad gematigd verhoogd, dit omdat het spanningsveld tussen vraag en aanbod
hiertoe leidde. Dit heeft ook geleid tot een gematigde verhoging van de huren van de

zittende huurders. Echter, onder de huidige omstandigheden is er geen aanleiding om

markthuren te matigen. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter is in complex "Het

Bewegingshuis" ruim beneden het gemiddelde van de markt. Huurprijzen van 8,00 tot 9,00
euro zijn gebruikelijk, huren van 10,00 euro pervierkante meter of meer komen ook voor.

Dit afhankelijk van micro-, meso- en macrofactoren. Het gegeven dat de woningen ruim zijn

afgemeten, maakt dat de absolute huurprijs hoger uitvalt, echter zit het complex met minder

dan 8,00 euro aan de onderkant van de markt en heeft thans een uitstekende

concurrentiepositie.
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Wij begrijpen uw argument inzake de vele verhuisbewegingen, dit is in het oog van de

vaste bewoners niet wenselUk" Echter, het aantal mutaties is geen reden de markthuren te

beperken. De verhuur gaat optimaal en incentives zijn niet van toepassing. Het
huurdersbestand, de opbouw van de demografie en de betrokkenheid van huurders zijn

zaken die de verhuurder graag met u bespreekt, maar zrjn geen beperkende factor in het
tot stancj komen van markthuren. De snelle verhuur wijst juist op de aantrekkende markt en

de stijgende prijzen.

Wij hopen met deze reactie het voorgenomen voorstel tot huurverhoging duidelijk uiteen te
hebben gezet. De procedure omtrent de adviesvraag is met deze reactie op uw advies
afgerond. Uw argumenten zijn meegewogen in het voornemen tot huurverhoging, uiteraard
zijn wij bereid het voornemen om af te wijken van uw advies nog mondeling verder toe te
lichten Uw uitnodiging hier:toe zien wij met belanqstetling tegemoet.

Met vriendeh.lke groet,

MVGM Wonen

R.G.F. Freerks
Senior Accountmanager


