
Wonen: wat deden we en wat willen we. 

Dick Vink 

Op de gewestelijke bijeenkomst Wonen dd 29.10.16 werd gesproken over wat de PvdA/VVD regering 

gedaan heeft de afgelopen 4 jaar en wat wil de PvdA volgens haar nieuwe verkiezingsprogramma. 

Albert de Vries is onze TK woordvoerder en achter de tafel zaten ook een wethouder, de provinciale 

lijsttrekker en twee directeuren van regionale woningcorporaties. Mensen een goede en betaalbare 

huisvesting bieden is een echt PvdA punt en dat bleek ook uit de grote betrokkenheid van de 

aanwezigen.  

Er is veel gebeurd: de hypotheekrente is aangepakt (nog maar 38% is aftrekbaar), de corporaties 

moesten de tekorten opvangen die hun frauderende broeders hadden veroorzaakt. Denk aan dat 

miljoenenschip, de veel te hoge organisatiekosten per woning, de bouw van dure koopwoningen 

voor de verkoop. Er is een nieuwe woningwet gekomen om alles beter te structureren. Huurders 

hebben meer inspraak gekregen en hebben nu een instemmingsrecht bij plannen voor hun 

woningen. Bij onenigheid kan een mediator worden ingeschakeld. Via  subsidie kunnen huurders hun 

deskundigheid  verbeteren. Energiebesparing staat nu hoog op de agenda. Corporaties hebben nu 

ook weer geld om investeringen te doen. Met de PvdA in de regering zijn de huren voor de lage 

inkomens ontzien. Door 570 miljoen uit de algemene middelen bij te passen  voor lagere  huren. In 

het afgelopen jaar hebben de huurders daardoor niets gemerkt van de stijging van de huur. 

 Er staat veel te gebeuren de komende jaren. Uit het nieuwe verkiezingsprogramma: De PvdA wil 

bouwen voor diverse groepen. Koop en huur in alle prijsklassen. Werden er voorheen ca 40.000 

woningen per jaar gebouwd, de corporaties bouwen er nu maar 13.000. Om de tekorten niet verder 

op te laten lopen, moeten er eigenlijk 70.000 woningen worden gebouwd.  Er dreigen dus forse 

tekorten te ontstaan. In de huidige situatie kopen gemeenten zoveel mogelijk uitbreidingslokaties . 

Ze lopen daarbij forse financiele risico's. Gemeenten zouden gemakkelijker moeten kunnen 

onteigenen, dan hoefden ze niet zoveel risicovolle gronden aan te kopen. Iedere gemeente moet bij 

een nieuwbouwplan ca 25% sociale woningen bouwen. Er zijn gemeenten die echter in het geheel 

geen sociale woningen bouwen. De bouwverenigingen signaleren dat in het prijssegment 750 tot 900 

euro meer gebouwd zou moeten worden om de doorstroming te bevorderen. Ondanks dat van 

Nederland slechts 11% is bebouwd, zijn de bestemmingsplannen met rode contouren fors 

afgegrendeld. Versoepeling van de rode contouren is gewenst en noodzakelijk wordt de provinciale 

fractievoorzitter Rob van Muilekom voorgehouden. Om éénzijdig samengestelde wijken te 

voorkomen blijft gedifferentieerde woningbouw gewenst. Nu de financiele problemen in de 

volkshuisvesting de afgelopen jaren zijn aangepakt kan de verhuurdersheffing verdwijnen staat in 

ons verkiezingsprogramma. De PvdA wil naar huur op maat. Hiermede wil men  het scheefwonen 

aanpakken. De verschuldigde huur komt op zo'n 23% van het netto inkomen. Voor een luxe woning 

zal wat meer betaald moeten worden. Corporaties die veel huurders met een laag inkomen hebben 

zullen dan wat minder huurinkomsten hebben. Belangrijk punt is voorts dat een groep huurders 

financiele ondersteuning tot 5000 euro kan krijgen om onderzoek te laten doen.Naar b.v. zorg en 

energie-corporaties. De corporatie kan hiermede de betrokkenheid van de huurders vergroten. 

Gemeenten/corporaties  worden opgeroepen de woningen te verduurzamen. Waarbij de huurder 

niet mag opdraaien voor de gedane investeri ng.  Gemeenten worden gevraagd de ruimtelijke 

problematiek zowel binnen- als buitenstedelijk op de agenda te zetten. 


