
              Nieuwsbrief nr 1, mei 2020 

 

Aan  alle leden van de Huurders Vereniging Franeker. 

Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van wat er staat 

te gebeuren met de komende huurverhoging op 1 Juli 2020. 

Waarom krijgt u deze brief per post? De reden is, dat wij onze vrijwilligers 

die ons helpen bij het rondbrengen van ons blad Huizenissen, niet willen 

bloot stellen aan een mogelijke besmetting met het coronavirus.  

Door de beperkingen vergaderen wij op dit moment alleen telefonisch en 

digitaal. Even wennen maar zo kan ons werk toch doorgaan. 

De reactie van Accolade op onze gezamenlijke advies voorstel, is voor ons 

zeer teleurstellend. De huurverhoging die Accolade wil toepassen licht 

tussen de 2.5 en 4.2 % afhankelijk van de huidige streefhuur van uw 

woning. Verdere uitleg leest u in de nieuwsbrief. Komt u door de 

huurverhoging in de problemen, meld het ons. 

Het  bestuur wenst u, ondanks het coronavirus een goede zomer toe.  

Pas op uw gezondheid, leef volgens de regels en help elkaar waar nodig. 

Wij hopen u bij de eerst komende ledenvergadering weer in goede 

gezondheid te zien. 

Met vriendelijke groet 

Rinus Duyzer. 

Huurverhoging 2020 

10 januari ontvingen wij de voorstellen van Accolade gemiddelde 

huurstijging voor de woningen onder de huurtoeslaggrens 2,6%. 

Naar aanleiding van het ingenomen standpunt van de gezamenlijke   

Friese huurdersverenigingen dat 1,1% verhoging voldoende is, dit is 

stijging van het minimum loon, hebben wij Accolade gevraagd om met 

voorstellen te komen op dit gemiddelde percentage. 

Accolade heeft ons uitgenodigd en uitgelegd dat zij minimaal toch hun 

voorgestelde huurverhoging nodig hebben. 



Ondanks hun uitleg zijn wij niet overtuigd dat 1,1% niet haalbaar is.   

Wij hebben dan ook samen met De Bewonersraad op hun voorstellen een 

negatief advies gegeven. 

De andere drie betrokken huurdersorganisaties binnen Accolade zijn 

echter wel meegegaan in de uitleg van Accolade. Zij hebben dan ook 

positief geadviseerd. Teleurstellend vinden wij. 

Naar aanleiding van de Coronacrisis hebben wij nogmaals gevraagd de 

huurverhoging te matigen of uit te stellen. Ook hier wilde Accolade niet in 

meegaan. 

Wat is het geworden:  

 Gemiddeld 2,5% voor de sociale huursector. 

− Huren die hoger zijn dan de streefhuur krijgen geen huurverhoging  

  (0 procent).  
− Huren die ongeveer gelijk zijn aan de streefhuur, krijgen een huur-  

   verhoging van 2,5 procent. 
− Huren die lager zijn dan de streefhuur krijgen een huurverhoging van  

  4,2 procent. 
 

Huren boven de huurtoeslaggrens- Markthuren. 

Voor de huren boven de huurtoeslag grens zal dit jaar de stijging 

gemiddeld 3,28% zijn. 

Rookmelders. 

Een lid attendeerde ons op het feit dat de rookmelders in de woning al 

hadden moeten worden vervangen. Levensduur is 10 jaar.  Dit hebben wij 

gemeld bij Accolade. Accolade geeft aan dat zij dit jaar gaan vervangen. 

Gift aan voedselbank. 

Door corona komen steeds meer mensen in de financiële problemen en 

neemt de druk op de voedselbanken toe. Vanuit onze reserve leefbaarheid 

hebben wij een gift gedaan aan de voedselbank.    

                              

Dank en respect voor iedereen die zich inzet in deze coronaperiode. 

 

Let een beetje op elkaar en wees vooral LIEF 

                                  
                           voor elkaar. 
                                                  


