CVEG Zuiderveld, toelichting huren
(Stand van zaken planontwikkeling op 16 februari 2019)

Overzicht huren
Type woning
Studio
Appartement 50
Appartement 70
Gezinswoning 3 kamers
Gezinswoning 4 kamers
TOTAAL

Aantal eh.
6
18
2
12
7
45

Oppvl.
35
50
73
90
90

Aantal bew.
1
1 of 2
1 of 2
3 of meer
3 of meer

Huur/eh.
485
607
720
640
720

Totaal huur
2910
10926
1440
7680
5040
27996

WBVG-vraaghuur (prijspeil 1-1-2019): € 27.996,-, zijnde één huurbedrag voor het gehele complex.
Ingangsdatum huur: datum van oplevering van de woningen.
Huurverhogingen vinden plaats ieder jaar per 1 juli. Eerste keer huurverhoging is afhankelijk van de
datum van oplevering.

Huurverdeling
Huurverdeling over de eenheden volgens eigen beleid van CVEG-Zuiderveld, daarbij rekening
houdend dat:
A. De totale huurinkomsten gelijk moeten zijn aan de WBVG-vraaghuur
B. Huur per eenheid niet meer mag bedragen dan de maximale huur, volgend uit de
puntentelling
C. De huur voor iedere eenheid niet meer mag bedragen dan de huurtoeslaggrens: € 720,42
D. De huurverhoging per jaar hooguit de wettelijk maximale huurverhoging mag bedragen
E. Er geen inkomensafhankelijke huurverhoging gehanteerd kan worden

Inkomens, huren en huurtoeslag
(onderstaande bedragen gelden van 1-1-2019 tot 1-1-2020)

Inkomensgrens voor toewijzing bewoners bij aanvang: minimaal 80% van de toewijzingen met een
huishoudinkomen tot € 38.035,-; maximaal 10% tot € 42.436,-; maximaal 10% is vrij (met voorrang
voor mensen met een beperking).
Inkomensgrens voor toewijzing tijdens de exploitatieperiode is hetzelfde maar het aantal
toewijzingen per jaar is veel kleiner waardoor de percentages niet goed toepasbaar zijn. Vandaar
altijd even contact opnemen met de WBVG wanneer een nieuwe bewoner een inkomen boven de €
38.035,- heeft.
Huurtoeslag is mogelijk, afhankelijk van het inkomen, voor woningen met een huur tot 720,42. Voor
huurders onder 23 jaar is dat maximaal 424,44.

Passend toewijzen
Wanneer de huur lager is dan 607,46 (de aftoppingsgrens voor 1 en 2-persoonshuishoudens) of
651,03 (de aftoppingsgrens voor huishoudens van 3 of meer) mag de eenheid aan ieder inkomen
onder € 38.035,- verhuurd worden. N.B.: Dit geldt voor 36 van de 45 woningen.
Wanneer de huur hoger is dan 607,46 en lager dan 720,42 moet de eenheid verhuurd worden aan
een inkomen dat niet in aanmerking komt voor huurtoeslag (> € 22.700,- voor 1persoonshuishoudens; > € 30.825,- voor meerpersoonshuishoudens). N.B.: Dit geldt voor 9 van de 45
woningen en komt overeen met de mogelijkheid om maximaal 20% af te wijken van de
inkomensgrens.

Hulpmiddeltje voor passend toewijzen:

Meer informatie over huurtoeslag op de site van de belastingdienst
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ik-huurtoeslag-krijgen
en over inkomensgrenzen op de site van de rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-enkoninkrijksrelaties/documenten/circulaires/2018/11/05/parameters-huurtoeslag-inkomensgrenzeninkomensafhankelijke-huurverhoging-verkoopregels-en-overige-bedragen-2019

