
Investeer op de woningmarkt en zorg voor betaalbare woningen 

 
De vastgelopen woningmarkt weer in beweging krijgen. Dat is waar wij, de wethouders wonen en ruimtelijke 
ordening van de vier grote steden (G4) elke dag weer hard aan werken. En met resultaat. Want de praktijk in 
onze steden toont dat bouwen en beleggen in tijden van crisis kan én loont. Maar kan het nog beter. Op 18 
november op de G4 Woontop in Utrecht gaan we samen met minister Blok en andere partners hierover aan de 
slag. Dit is ons voorstel: 
  
De aandacht ging de afgelopen jaren vooral uit naar de vastgelopen koopmarkt. Daar lijkt het herstel in zicht. 
Voor de sociale huurmarkt is de situatie helaas anders. De voorraad is omvangrijk in onze steden. Veel mensen 
willen graag in onze steden wonen, maar niet iedereen kan zich de hoge prijzen of een koopwoning permitteren. 
De vraag naar sociale huurwoningen neemt toe, onder meer door de economische crisis. Tegelijkertijd wordt het 
huren steeds duurder. Het Kabinet verhoogt de druk op de corporaties om hun inkomsten te vergroten. Zij moeten 
immers een heffing betalen. Naast inkomsten uit efficiencyslagen en verkoop van woningen, moet de heffing 
vooral opgebracht worden door huurverhogingen. Hierbovenop komen de plannen van het Kabinet voor het 
nieuwe puntenstelsel voor huurwoningen. Door het laten meewegen van de marktwaarde (WOZ-waarde) zullen 
corporatiewoningen in gewilde stadswijken en in randgemeenten een hogere huur krijgen. De betaalbaarheid van 
het wonen in de steden komt daarmee in het geding.  
 
In de kwetsbare stadswijken vinden we veel woningen met een lage WOZ-waarde. Hier zullen we een 
concentratie gaan krijgen van goedkopere huurwoningen. De kloof tussen arme en rijke wijken wordt groter. Dat 
is een ongewenste en gevaarlijke ontwikkeling. Ook minister Blok heeft onlangs gezegd dat het voor wijken en 
buurten van belang is dat de bevolkingsopbouw gevarieerd en evenwichtig is. Dat is straks niet langer het geval.  
 
Juist in de kwetsbare wijken hebben we de afgelopen jaren veel positieve resultaten geboekt met de wijkaanpak 
en stedelijke vernieuwing. Toen we hieraan begonnen, samen met het Rijk was ons allemaal duidelijk dat het een 
kwestie van lange adem zou zijn om blijvende resultaten te boeken. Hier laat het Kabinet het helaas afweten. 
Ondanks afspraken om tot 2017 mee te werken aan verbeteren en vernieuwen van achterstandswijken worden 
de beloofde budgetten voortijdig stopgezet. En de corporaties, essentiële partners bij de wijkverbetering, worden 
beperkt in middelen en bewegingsruimte. De ingevoerde verhuurderheffing zet een grote rem op het 
investeringsvermogen van corporaties. Met de aangekondigde wetsvoorstel voor aanpassing van de woningwet, 
de zogenaamde Novelle, beperkt het kabinet het speelveld van de corporaties. Terwijl er dus meer investeringen 
in de wijken nodig zijn, kunnen onze belangrijkst partners, de corporaties, minder doen.  
 
Aan een oplossing werk je samen 

Het kan ook anders. Maar dan moeten wel alle zeilen worden bijgezet en hebben we veel partijen nodig. Om te 
beginnen de corporaties. Wij willen dat die taken doen waar maatschappelijk behoefte aan is. Die 
maatschappelijke opgave verschilt per gebied. Een landelijke uniforme afbakening van het werkterrein is dus niet 
logisch. Veel beter is het als gemeenten en corporaties hier lokaal afspraken over maken zodat er gewerkt kan 
blijven worden aan gemengde en leefbare wijken.  
 
Ook de marktpartijen hebben we nodig. Wij denken dan aan meer investeringen van onder andere 
pensioenfondsen in stedelijk vastgoed. Dat kan mogelijk gemaakt worden door samen met het Rijk en 
marktpartijen een investeringsfonds voor stedelijke investeringen op te zetten. Dit kan goed aansluiten bij de 
investeringen voor energiebesparende maatregelen uit het Energieakkoord.  
 
Met banken willen we graag samenwerken om financiering van koopwoningen beter mogelijk te maken. Wij 
denken een woonspaarregeling, waarbij sparen voor de aanschaf van een woning (fiscaal) aantrekkelijk gemaakt 
wordt. 
 
Samen met het Rijk willen we de doorstroming op de woningmarkt verbeteren door aanpassing van de 
regelgeving en ruimte voor experimenten. Wij denken daarbij aan het toewijzen van 20% van de vrijkomende 
huurwoningen aan lage middeninkomens zonder dit te hoeven compenseren in de rest van de stad of de 
stedelijke regio. Deze huishoudens vormen een belangrijk fundament voor een succesvolle aanpak in de 
achterstandswijken. We denken ook aan een aangepaste sociale huurgrens, of een variant waarbij de 
marktwaarde minder zwaar meeweegt in de huurprijs als er sprake is van hoge druk op de woningmarkt.  
 
Sleutel van herstel 

De steden zijn de economische motor van Nederland. Het verdere herstel van de Nederlandse woningmarkt en 
daarmee de economische opleving wordt voor een belangrijk deel bepaald door mensen die weer willen kopen en 
gaan verhuizen in de steden. De sleutel van herstel ligt daarmee in de steden. Wij nemen graag het voortouw om 
aan dit herstel te werken en nodigen anderen uit om met ons mee te doen. Laten we zorgen dat de markt tot rust 
komt, het vertrouwen groeit, investeerders investeren en onze inwoners een betaalbare woning wordt gegund.  
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doorstroming 

In Utrecht en in Amsterdam is de mutatiegraad gezakt tot onder de 5%. Dat betekent dat er steeds 
minder woningen vrij komen voor mensen die een woning zoeken. In 2005 werden er in de regio Utrecht 
nog bijna 6.000 sociale huurwoningen verhuurd. In 2012 is dat gezakt tot onder de 3.700. 
De oorzaak voor die lage mutatie is dat mensen geen goed alternatief hebben voor de huurwoning: 

- als je zou willen kopen heb je minder hypotheekruimte dan aantal jaar geleden. Het 
koopaanbod is echter relatief duur (omdat de stad zo gewild is). 

- Als je wilt doorstromen naar andere sociale huurwoningen, dan heb je er last van dat 
corporaties de huur optrekken bij mutatie. Je hebt dus vrijwel altijd minder waar voor je geld. 
Waarom zou je als oudere, als de kinderen het huis uit zijn naar een kleinere woning als je 
daarvoor meer moet betalen dan je huidige eengezinswoning? 

 

 

Segregatie 

Door de huurprijs te koppelen aan de koopprijzen in de omgeving (WOZ-waarde) stijgen de prijzen van 

huurwoningen in populaire wijken harder dan in andere wijken. Mensen met lage inkomens zullen 

voornamelijk aangewezen zijn op een sociale huurwoning op locaties zoals Nieuw-West en in Zuidoost, 

buiten de ring in Amsterdam. Voor een belangrijk deel van de sociale voorraad binnen de ring zal de 

huur namelijk stijgen tot boven de huurprijsgrens. Voor de hele stad geldt dat woningen onder de 

liberalisatiegrens verschuiven naar een duurdere huurklasse (onder de € 681), waardoor mensen minder 

huurtoeslag krijgen en dus meer huur zelf moeten betalen. 

Betaalbaarheid  

Sociale huurwoningen worden duurder. Veel woningen worden nu nog 'afgetopt'. Dat betekent dat de 

corporaties ervoor zorgen dat huur onder de huuurtoeslaggrens van €550 blijft. Straks komen de 

huurprijs van die woningen boven die grens. De extra huur die mensen moeten betalen wordt dan niet 

langer gecompenseerd door de huurtoeslag. In bijvoorbeeld de Utrechtse regio heeft nu ongeveer 70% 

van de corporatiewoningen een huur onder de € 550. De verwachting is dat dit percentage flink zal 

afnemen.  

Wijkaanpak 

Juist in kwetsbare stadswijken met veel woningen met lage WOZ-waarde, zal extra geïnvesteerd 
moeten worden om daar de kwaliteit van leven op een goed niveau te houden. Bouwen en beheren in 
Kanaleneiland in Utrecht vraagt meer van een corporatie dan in een gebied als de Gooi- en Vechtstreek. 
En in Rotterdam Zuid ligt er bijvoorbeeld een grote opgave in de goedkope particuliere woningvoorraad.  
Onze aanpak via krachtwijken en ISV heeft zichtbaar resultaat opgeleverd, blijkt ook uit de 
leefbaarheidsmonitor. maar onder druk van verhuurderheffing, crisis en stoppen van ISV-budgetten 
dreigt dit te stoppen.  


