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In het afgelopen jaar 2017 is er veel aandacht besteed aan maatschappelijke ontwikkelingen 

waar bewoners van het Hof Meermansburg baat bij kunnen hebben of de komende jaren 

mee geconfronteerd zullen worden. De wereld om ons heen verandert, het blijkt dan ook 

een mooie  en uitdagende taak  om de doelstellingen van het historische hofje stevig, maar 

vooral duurzaam overeind te houden:  huisvesting in de sociale huursector met behoud van 

het historische karakter van het monumentale complex. De sociale doelstelling meer dan 3 

eeuwen geleden is nog steeds huisvesting te bieden aan mensen die een naar verhouding 

krappe beurs hebben.  

Huurbeleid 

In februari heeft het college van regenten het huurbeleid voor de komende vijf jaar 

vastgesteld na, en in overleg met de bewoners van het Hof. Een huurbeleid voor het Hof 

Meermansburg  is op zich niet nieuw. Het beleid van het College van Regenten is er steeds 

op gericht geweest om bij het beheer en onderhoud van het monumentaal onroerend goed 

een zuinig , maar wel financieel gezond beleid te voeren. Dat betekent: voldoende 

inkomsten uit de huren om het Hof voor de toekomst in stand te houden.  

Het beleid van het College van regenten is nu om de relatie tussen de kwaliteit van de 

woning - tot uitdrukking komend in de puntentelling - en de huurprijs tot gelding komt. Wij 

beogen dit te doen door voor elke woning te streven naar 80% van de maximaal redelijke 

huur krachtens de Huurprijzenwet; dit is voor ons de zogenaamde streefhuur.  Daarbij 

beschouwen wij de bovengrens (liberalisatiegrens) van het sociaal huurbeleid (thans 710.= 

euro/mnd) in elk geval als bovengrens. 

ANBI-status  

Om een financiële buffer te vormen voor eenmalige kosten die zich in de toekomst kunnen 

voordoen  (bijvoorbeeld: extra  groot onderhoud, energietransitie, onverwachte 

tegenvallers) zijn ook andere kostendragers te vinden. Daartoe is dit verslagjaar de 

zogenaamde ANBI-status aangevraagd. De inspecteur van belastingen heeft met het 

toekennen van die status ingestemd. Dit maakt het voor sponsoren en donateurs 

aantrekkelijker om geld voor het in standhouden van ons Hof te geven. Zij kunnen deze 

giften in de toekomst van de belasting aftrekken. Naar de mate waarin we hierin succesvol 

zijn, kunnen kosten die anders uit de exploitatie zouden moeten komen gemakkelijker ten 

laste van dergelijke buffers worden gebracht.     

Energie-transitie 
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De maatschappelijke ontwikkeling vergt ook van ons Hof extra aandacht voor mogelijke 

energiebesparing. Op verzoek van het college van regenten heeft Erfgoed Leiden een eerste 

energiescan uitgevoerd bij ons Hof en daartoe de mogelijke energiebesparingen globaal in 

kaart gebracht. In de loop van het jaar is eveneens informatie ingewonnen bij andere hofjes 

en is er uitvoerig overleg geweest met het gemeentebestuur van Leiden.  

Op een  eerste informatiebijeenkomst voor bewoners is er in het voorjaar met een 

sheetpresentatie door de opstellers van de notitie een toelichting gegeven.  Een tweede 

informatiebijeenkomst met bewoners is eind van het jaar gehouden waar de concrete 

maatregelen zijn besproken en inzicht kon worden gegeven in de consequenties  voor de 

huurders. Direct na deze bijeenkomst is er een kleine klankbordgroep van een 

bewonersdelegatie gevormd om de volgende stappen met bewoners en het college te 

kunnen delen.  

Website 

De website van het Meermanshof wordt actueel gehouden door een regelmatige 

berichtgeving over nieuwe ontwikkelingen en activiteiten. Bewoners maar vooral ook 

bezoekers van het monumentale hof maken hiervan een toenemende mate gebruik.  

Hofjesconcert en Open Monumentendag  

Enkele honderden bezoekers bezochten het Hof in het afgelopen jaar, een groot aantal 

daarvan heeft gebruik gemaakt van de openstelling van het Hof en de Regentenkamer 

tijdens de Open Monumentendagen. De hofjesconcerten tijdens het pinksterweekend zijn 

de eerste dag in het Hof en de tweede dag in de Regentenkamer gehouden. Deze splitsing 

van de concertlocatie is door het college ingevoerd om de overlast van grote groepen 

bezoekers te beperken.  

Regentenkamer 

Eind dit jaar is de Regentenkamer getroffen door een ernstige lekkage. Een duif heeft zijn 

verblijf in de dakgoot van de Regentenkamer niet overleefd en hierdoor een verstopping 

veroorzaakt. Een overstroming en daardoor een lekkage was hiervan het gevolg. Het plafond 

van de Regentenkamer is door de wateroverlast ernstig aangetast waardoor een 

noodreparatie noodzakelijk was.  

Samenstelling college van regenten  

In april heeft de voorzitter van het college van regenten zijn taak beëindigd. Op basis van 

een profiel voor nieuwe leden van het college is de heer J. Olivier aangetrokken vanwege zijn 

juridische achtergrond en de heer F. van Oosten is benoemd tot voorzitter, regent-

rentmeester.     


