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Geachte leden van de gemeenteraad, geachte leden van het college van B&W,  
 
 
Wij hebben met instemming kennis genomen van de motie (“Stop de Verhuurdersheffing”), 
die u heeft uitgesproken in uw vergadering van 26 februari 2019. Helaas heeft dit naast de 
acties, die daarnaast en daarna nog zijn gevoerd, nog steeds niet geleid tot het bereiken van 
het zo verlangde doel: afschaffing van de heffing, die uitgerekend en alleen de sociale 
huursector wordt opgelegd. De verhuurderheffing heeft een dramatisch effect op de gehele 
woningbouw. De woningcorporaties zijn door de hoogte van de heffing niet meer in staat 
om voldoende duurzame woningen te bouwen, waardoor landelijk het aanbod van nieuwe 
woningen stagneert. 
 
Er is in Nederland sprake van een wooncrisis. De wachttijd van een sociale huurwoning in  
onze gemeente bedraagt gemiddeld meer dan 23 jaar voor doorstromers ( die n.b. een  
woning achter laten) en gemiddeld 10 jaar voor starters. Dit is onacceptabel lang. Voor 
middeninkomensgroepen zoals leraren, verpleegkundigen en agenten is er amper plek.  
Voor senioren is er een gebrek aan woningen om prettig oud te worden. De afgelopen  
10 jaar verdubbelde het aantal daklozen in Nederland. Jongeren en starters kunnen geen  
woning huren en blijven noodgedwongen bij ouders of met huisgenoten wonen. Het aantal  
sociale huurwoningen nam de afgelopen 5 jaar af met circa 100.000 woningen. Het is dan  
ook de hoogste tijd dat we weer kiezen voor volkshuisvesting. 
 
In het in juli verschenen onderzoek “Opgaven en middelen” is nu gebleken, dat de 
woningcorporaties tot 2035 maar liefst 31 miljard euro tekortkomen om hun  
maatschappelijke opgave te volbrengen. Dit betekent, dat er onvoldoende geld is om de  
woningnood aan te pakken. Dit is onacceptabel en strijdig met de zorgplicht van de overheid  
om voor voldoende woongelegenheid te zorgen. Wij pleiten er dan ook voor, dat er actief  
wordt gelobbyd om de verhuurderheffing voor woningcorporaties af te schaffen.  
 
Over een langere periode zien we eveneens dat de besteedbare inkomens van huurders  
achterblijven bij die van woningeigenaren en dat de huren harder stijgen dan de inflatie.  
Dit zorgt ervoor, dat de woonlasten van huurders toenemen en de betaalrisico’s eveneens.  
Steeds meer huurders komen in de problemen en komen amper rond. De sociale huren 
moeten worden verlaagd en de vrije sectorhuren moeten worden gereguleerd. 
 
Duurzaamheid in de samenleving en met name in de woningvoorraad is een belangrijk doel.  
Zolang de heffingen van de corporaties in de schatkist verdwijnen en er onvoldoende 
financiële ruimte voor de woningcorporaties over blijft, lopen de noodzakelijke 
duurzaamheidsmaatregelen vast. 
 



De doorstroming van huurders blijft momenteel achterwege. Ouderen blijven langer en vaak 
alleen in hun te grote eengezinswoningen wonen, waardoor gezinnen in hun te kleine 
appartementen moeten blijven. 
 
Zodra de heffingen geschrapt worden, kan er meer én duurzaam gebouwd worden. Door de 
bouw van meer woningen komt de huurwoningmarkt ook weer op gang en kunnen 
bestaande woningen gerenoveerd en duurzaam gemaakt worden. 
De gemeente kan hieraan ook een bijdrage leveren, door aanvraagprocedures voor 
sloop/nieuwbouw en voor renovatie soepeler en sneller te laten verlopen. Hoe eerder de 
bouw weer op gang komt, hoe beter. 
 
Het is van belang dat wij allen, huurdersvereniging, woningcorporatie en gemeente, op één 
lijn staan, om de verhuurdersheffing op te heffen, zodat de woningcorporaties weer 
voldoende geld hebben om te kunnen bouwen en renoveren, huren op een betaalbaar 
niveau te houden en te zorgen dat de huurwoningmarkt weer gaat lopen.  
 
Helpt u mee?  

Dit vragen wij zowel aan het college als aan de politieke partijen, die landelijk 
vertegenwoordigd zijn. De verkiezingsprogramma’s worden momenteel opgesteld en we 
vragen u dringend onze zorgen over te brengen. 
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