
 

     

 

 

Aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht  

Postbus 1992  

6201 BZ  MAASTRICHT 

 

Aan de besturen van Woningstichting Maasvallei Maastricht, Woningstichting Servatius, Woonpunt, 

Bouwvereniging Woningzorg Maastricht, Coöperatieve Bouwvereniging Ons Belang BA, Vereniging 

Vernieuwend Wonen Maastricht, Wonen Limburg, Vereniging Verhuurders Woonruimtes Maastricht 

(VVWM), Vereniging van Eigenaren Binnenstad Maastricht (VEBM), Vesteda 

 

Maastricht, 11 mei 2020 

Betreft: Oproep om nee te zeggen tegen een huurverhoging per 1 juli 2020 

 

Geacht college, geachte verhuurdersorganisaties 

De Coronacrisis trekt een enorme wissel op veel Maastrichtenaren, doordat ze hun baan verliezen of 

dreigen te verliezen, of omdat hun inkomsten erop achteruitgaan. Het aan elkaar knopen van de 

eindjes wordt steeds moeilijker, ook omdat deze onzekere tijden nog niet voorbij lijken te zijn. De 

afgelopen weken is terecht aandacht gevraagd voor de noden van Zzp-ers, de horeca, bedrijven, 

detailhandel, kleine ondernemingen zoals de kappers, de marktkooplieden etc.  

Wij denken dat het ook tijd is om erbij stil te staan dat Corona gevolgen heeft voor álle inwoners en wij 

denken dan met name aan de huurders in alle huursectoren. 

Iedereen heeft recht op een betaalbaar, kwalitatief goed huis. De huidige coronacrisis dreigt ook een 

wooncrisis te worden, of die op zijn minst te versterken. Een huurverhoging zal grote groepen 

Maastrichtenaren hard raken. Woningcorporaties en particuliere verhuurders zijn op dit moment de 

brieven aan het versturen, waarin ze een verhoging van de huren aankondigen. Weliswaar hebben 

verscheidene verhuurders een lagere huurverhoging voorgesteld dan wettelijk gezien zou mogen 

(Woonpunt verhoogt bijvoorbeeld met 3,6%, Maasvallei met 2,6%), maar wij vinden dat elke 

huurverhoging in deze tijd niet passend is. Ook met deze percentages gaan de huren toch met enkele 

tientjes per maand omhoog; geld dat velen op dit moment niet zullen kunnen opbrengen.  

We begrijpen dat ook de corporaties het moeilijk hebben. Niet voor niets heeft de gemeenteraad 

unaniem het standpunt ingenomen dat de verhuurdersheffing afgeschaft zou moeten worden. En ook 

de particuliere verhuurders hebben het mogelijkerwijs moeilijk. We zouden ook ervoor willen pleiten 

dat voor nu de verhuurdersheffing bevroren wordt. 



 

     

 

Wat wij daarnaast beogen is dat verhuurders en de gemeente de handen ineenslaan om richting het 

Kabinet en de landelijke politiek het signaal af te geven dat Maastricht geen huurverhoging wil, of in 

ieder geval een uitstel van huurverhoging wil totdat de Coronacrisis met alle nadelige gevolgen voor 

werk, inkomen en zekerheid voorbij is. 

Op 6 april jl. werd door onze Eerste Kamer een motie aangenomen van de SP, gesteund door 

GroenLinks, PvdA, PvdD, 50Plus, PVV, FvD, SGP en de Onafhankelijke Senaatsfractie.  

De motie luidt: 

“Gezien de grote risico’s die voortvloeien uit de huidige corona-crisis,  

Gezien de precaire situatie waarin nu al een aanzienlijk deel van de huurders van woonruimten 

verkeert,  

Ervan uitgaande dat die situatie zich in de komende periode eerder zal verslechteren dan zal 

verbeteren,  

Verzoekt de regering als noodmaatregel een tijdelijke huurstop mogelijk te maken voor zowel de 

sociale sector als de vrije sector.” 

 

Er is nog geen reactie van de Minister op deze motie. Op de website van de Eerste Kamer is te lezen 

dat de motie op 12 mei in de Eerste Kamercommissie voor binnenlandse zaken zal worden 

besproken.  https://www.eerstekamer.nl/motiedossier/35431_d_motie_kox_sp_c_s_over_een 

Wij roepen ons college en onze verhuurdersorganisaties op om nu al een krachtig signaal richting 

onze inwoners en richting de minister te sturen. Verklaar u solidair met de gedachte dat de huren niet 

verhoogd kunnen worden per 1 juli a.s.  

Maak van Maastricht een lichtend voorbeeld.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ariane Schut   Manon Fokke  Bennie van Est  John Steijns 

Fractievoorzitter SP  Fractievoorzitter PvdA Fractievoorzitter 50+ Fractievoorzitter SPM 

 

 

 

René Betsch   John Gunther  Jos Gorren  Kitty Nuyts 

Fractievoorzitter PVV  Fractievoorzitter GG Fractievoorzitter SAB Fractievoorzitter LPM 
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Fractievoorzitter PVM  Groep Alexander Lurvink       Fractievoorzitter GroenLinks 


