
 

B&W-besluit: 

1. Het college besluit de verhouding inkomen/huur als vastgelegd in Artikel 1 lid 2 van de Bijlage 1 

behorende bij de Huisvestingsverordening bij iedere wijziging van de huurtoeslaggrens te 

indexeren.  

2. Het college besluit dat iedere indexatie van de verhouding inkomen/huur  ter kennisgeving wordt 

gepubliceerd. De Huisvestingsverordening is openbaar en zal altijd in meest recente vorm ter inzage 

liggen. 

3. Communicatieparagraaf: De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit 

besluit. 

4.  De commissie SO ontvangt het besluit van het college ter informatie. 

 B & W-nota 
Portefeuille mw Rietdijk 
Auteur M. Matthijsse  

Telefoon 5113568 

E-mail: m.matthijsse@haarlem.nl 

 SO/BD  Reg.nr. SO/BD/2006/15 
ZONDER bijlagen 

Onderwerp 
Aanpassen tabel in de Huisvestingsverordening 

B & W-vergadering van  

 

Bestuurlijke context 

 
De Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland 1999 (HVV) bevat regels die zorgen voor goede 

woonruimteverdeling. De woningen die vallen onder deze regels zijn de woningen met een kale 

huurprijs die vallen binnen de huursubsidiegrens. De huursubsidie heeft sinds 1 januari 2006 de 

benaming huurtoeslag. De grenzen die op dit moment in de huisvestingsverordening staan opgenomen 

zijn nog niet geïndexeerd aan de huidige grenzen van 2006.   

 

Het inkomen van het huishouden moet volgens artikel 10 van de HVV in redelijke verhouding staan met 

de huurprijs. In tabel 1 van de bijlage bij de HVV is de bepaling opgenomen voor de verhouding die het 

college hanteert. Het college is bevoegd om deze verhouding tussen huur en inkomen in bijlage 1 

jaarlijks aan te passen aan de veranderingen in de landelijke norm voor huursubsidie. 

De maximale huurprijsgrens van woningen die binnen het woonruimteverdeelsysteem vallen, is op dit 

moment in bijlage 1 van de HVV nog niet aangepast.   

 

Het college besluit om de bovengrens van de huurtoeslag als bovengrens van de woonruimteverdeling te 

blijven hanteren en de tabel van bijlage 1 van de HVV te indexeren en ook bij toekomstige wijzigingen 

van de bovengrens van de huurtoeslag de tabel in bijlage 1 aan te passen. 

 

Tegelijkertijd met de wijziging in deze nota wordt voor inkomens boven de € 2526,- de ondergrens 

veranderd. Dit is echter geen bevoegdheid van het college maar van de Raad en is opgenomen in de nota 

“Wijzigingen Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland 1999 van februari 2006”. Het college heeft 

10 januari 2006 besloten dit voorstel voor te leggen aan de Raad (registratienummer  

SO/BD/2005/1135). Deze wijziging zal naar verwachting 1 maart 2006 van kracht zijn. Om de 

helderheid van het systeem te bewaren zal ook de indexatie van de maximale huurgrens van het 

woonruimteverdeling 1 maart 2006 van kracht worden. 
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