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Kernboodschap  Voor nieuwbouwprojecten stuurt de gemeente op realisatie van verschillende  

woningbouwcategorieën op basis van onder andere prijsklassen. De prijsklassen  

worden jaarlijks geïndexeerd conform de rijksregelgeving en de prijsstijgingen  

(gebaseerd op de ConsumentenPrijsIndex/CPI). Via dit besluit stelt het college de 

prijsniveaus vast zoals deze gelden met prijspeil 1/1/2022.  

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Niet van toepassing 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Woonvisie Haarlem 2021 -2025 “Samen doorbouwen aan een duurzaam (t)huis 

(2021/25829) 

- Nota kaders en instrumenten sociale huur en middensegment. Definitieve versie 

na vaststelling gemeenteraad (2018/273161) 

- Verordening doelgroepen woningbouw Haarlem 2020 

(2019/918445) 

- Indexering prijsklassen woningbouwcategorieën 2021 (2021/40448) 

Besluit College  

d.d. 1 februari 2022 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit:  

1. De tabel met prijsklassen van de woningbouwcategorieën prijspeil 1/1/2022  

vast te stellen. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  

Bij de ontwikkeling van woningbouwprojecten geeft de gemeente kaders aan ontwikkelende partijen 

mee. Een van de kaders is het gewenste woningbouwprogramma, waaronder de beoogde 

aantallen/percentages woningen die in een bepaalde categorie ontwikkeld moeten worden. De 

mailto:https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210025829-2-Bijlage-A-Woonvisie-en-Uitvoeringsagenda-Haarlem-2021-2025-Samen-Doorbouwen-aan-een-Duurzaam-t-huis-2.pdf
mailto:https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210025829-2-Bijlage-A-Woonvisie-en-Uitvoeringsagenda-Haarlem-2021-2025-Samen-Doorbouwen-aan-een-Duurzaam-t-huis-2.pdf
mailto:https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/20-december/19:30/Na-amendementen-aangepaste-nota-Kaders-en-instrumenten-sociale-huur-en-middensegment-0319-1.pdf
mailto:https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/20-december/19:30/Na-amendementen-aangepaste-nota-Kaders-en-instrumenten-sociale-huur-en-middensegment-0319-1.pdf
mailto:https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019918445-3-Bijlage-2-Verordening-Doelgroepen-woningbouw-Haarlem-2020.pdf
mailto:https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019918445-3-Bijlage-2-Verordening-Doelgroepen-woningbouw-Haarlem-2020.pdf
mailto:https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210040448-1-Indexering-prijsklassen-woningbouwcategorieen-2021.pdf
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gemeenteraad heeft de kaders hiervoor vastgesteld in de nota ‘’Kaders en instrumenten sociale huur 

en middensegment” die eind december 2018 is vastgesteld. In het raadsbesluit is ook opgenomen 

dat het college de geïndexeerde woningbouwcategorieën via een collegebesluit jaarlijks vaststelt. 

Ook is in het raadsbesluit opgenomen dat de nota Kaders en instrumenten zal worden geëvalueerd. 

Deze evaluatie staat gepland in het eerste half jaar van 2022 en zal in september 2022 met een 

mogelijk hierop volgend actualisatievoorstel aan de raad worden voorgelegd. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders Besluit:  

1. De tabel “prijsklassen van de woningbouwcategorieën prijspeil 1/1/2022” vast te stellen. 

 

3. Beoogd resultaat 

Met dit besluit wordt helderheid gegeven aan ontwikkelende partijen over de actuele prijsniveaus 

van de gewenste woningbouwcategorieën voor de nieuwbouw in Haarlem. 

 

4. Argumenten 

1. Het besluit sluit aan bij de nota Kaders en instrumenten sociale huur en middensegment.  

De gemeenteraad heeft op 20 december 2018 beleid vastgesteld voor het gewenste 

nieuwbouwprogramma. Onderdeel van het beleid is de programmatische verdeling van het 

nieuwbouwprogramma (40% sociale huur, 40% middensegment, 20% overig), en de prijsniveaus van 

de verschillende categorieën. De indeling in woningbouwcategorieën die hierbij is gebruikt komt 

voort uit een in 2017 opgestelde indeling in de Metropool Regio Amsterdam. In het 

gemeenteraadsbesluit is eveneens de indexeringsgrondslag opgenomen voor de diverse 

woningbouwcategorieën.  

 

Voor sociale huur worden de prijsklassen door het Rijk vastgesteld aan de hand van de regels voor 

huurtoeslag en huurregulering. Voor de middenhuur- en koopcategorieën is vastgesteld dat deze 

worden geïndexeerd aan de hand van de consumentenprijsindex. Voor de categorie ‘’sociale koop’’ 

vindt indexering plaats conform het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).  

 

De toepassing van deze indexering leidt tot de volgende indeling per 1/1/2022.  

 

Tabel prijsklassen woningbouwcategorieën prijspeil 1-1-2022 

Woningbouwcategorie Prijsklasse pp 1/1/2021 Prijsklasse pp 1/1/2022 

Sociale huur < 

kwaliteitskortingsgrens 

< € 442,46 < € 442,46 

Sociale huur < 1e aftoppingsgrens < 633,25 < € 633,25 

Sociale huur< 2e aftoppingsgrens < € 678,66 < € 678,66 

Sociale huur< liberalisatiegrens < 752,33 € 763,47 

Middenhuur* € 752,33 - € 1039,90 € 763,47- € 1067,76 
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Hoge middeldure huur* € 1039,90 - € 1391,94 € 1067,76 - € 1429,23 

“Sociale koop (cf Bro)”** < € 200.000  < € 200.000  

Lage middeldure koop* € 200.000 - € 267.857 € 200.000 - € 275.032 

Hoge middeldure koop* € 267.857 - € 388.929 € 275.032- € 399.348 

 

*Indexering op basis van CPI (Consumentenprijsindex; 2015=100). CPI 2021 (gewogen jaargemiddelde) = 110,39 

(bron: CBS, 11 januari 2022).  

**Het Besluit ruimtelijke ordening geeft in de definitie aan dat deze categorie een v.o.n. prijs heeft van maximaal € 

200.000,- Na invoering van de Omgevingswet wordt de grens voor een sociale koopwoning in een 

bestemmingsplan gekoppeld aan de dan geldende NHG-kostengrens. 

 

2. Het besluit sluit aan bij de Kamerbrief over de motie uitvoering bevriezing Huren, d.d. 17-02-2021  

Hierin is vastgelegd dat het maximale huurverhogingspercentage voor 2021 op 0% gezet in de 

gereguleerde huursector (geldt tot 1 juli 2022). 

 

3. Het besluit past binnen de ‘Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde 

huurovereenkomsten’, d.d. 9-4-2021 

Hierin is opgenomen dat vanaf 1 mei 2021 er een maximum zit aan de jaarlijkse huurverhoging 

voor een vrije sectorwoning. Dit geldt voor drie jaar. Dus tot 1 mei 2024. In de initiatiefwet is 

vastgelegd dat de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector wordt gemaximeerd op inflatie + 1 

procentpunt. Voor 2022 is de maximum huurverhoging voor een vrijesectorwoning 3,3%. Dat is 

1% plus de inflatie van 2,3 %. 

 

4. Financiën en communicatie/participatie  

Het besluit heeft geen financiële consequenties. Het besluit wordt in voorkomende gevallen via 

de samenwerking door de procesmanagers met ontwikkelende partijen gecommuniceerd. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

Verschil grens lage middeldure koop en de WoningBouwImpuls (WBI)-subsidie 

Vanuit de WBI gelden specifieke criteria voor de afbakening van middeldure huur die (licht) afwijken 

van de grenzen die in dit besluit worden gehanteerd. Voor deze gebieden wordt in lijn met de 

vereisten vanuit het Rijk de lagere (1039,85, prijspeil 2022) gehanteerd en in de afspraken verankerd 

(lopende en komende onderhandelingen). 

 

Verschil in grenzen prijsklassen tussen de gemeenten binnen de regio IJmond/Zuid Kennemerland en 

binnen de MRA 

Bij het bepalen van de prijscategorieën binnen de nota kaders en instrumenten is destijds de indeling 

van prijsklassen van het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WIMRA) gevolgd. Dit 

om met de prijsklassen aan te sluiten bij de bereikbaarheid van woningen voor de gehanteerde 
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indeling in inkomenscategorieën en hiermee ook ten behoeve van de bereikbaarheid van de 

woningen voor de desbetreffende inkomenscategorieën. Inmiddels is gebleken dat de gehanteerde 

prijscategorieën door verschillend indexeringsbeleid bij de diverse gemeente niet meer aansluiten. 

Dit zal als aandachtspunt worden meegenomen bij de evaluatie en actualisatie van de nota kaders en 

instrumenten. 

 

Sociale koop en de Omgevingswet 

Ten tijde van de vaststelling van de kaders en spelregels sociale huur en middensegment was de 

vaststelling van de categorie sociale koop die in een bestemmingsplan verankerd kon worden via het 

besluit ruimtelijke ordening gemaximaliseerd op  € 200.000. Deze grens wordt met de 

inwerkingtreding van de nieuwe omgevingswet (verwacht 1 juli 2022) naar de geldende NHG-

kostengrens (de geldende NHG-kostengrens per 1 januari 2022 is €355.000 . Nu hebben we in de 

verordening doelgroepen woningbouw nog opgenomen dat de hoogte van de koopprijsgrens van 

een sociale koopwoning maximaal € 200.000,- is. In de evaluatie en actualisatie van de nota kaders 

en instrumenten, die naar verwachting in september aan de Raad wordt aangeboden, zal nader 

worden bekeken hoe we hier mee om kunnen gaan. 

 

6. Uitvoering 

De geactualiseerde indeling van de woningbouwcategorieën zal worden gebruikt bij het opstellen 

van visies en de op te stellen afspraken en kaders bij ontwikkelende partijen.  

 

7. Bijlagen 

Geen 

 

 


