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Geachte dames van heren van de Raad van Commissarissen,
Hierbij ontvangt u ter kennisname kopieën van brieven, welke wij hebben verzonden aan
minister Plasterk, minister Blok, het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie
Zuid-Holland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Het onderwerp van deze brief is: Brielse sociale woningmarkt op slot.
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onderwerp: Brielse sociale woningmarkt op slot

Geachte heer Blok,
Wij vragen uw aandacht voor de volgende problematiek.
De Brielse sociale woningmarkt is voor burgers met een laag inkomen praktisch afgesloten.
Sinds 1 januari 2016 wordt Brielle geconfronteerd met een combinatie van twee, elkaar
negatief versterkende, factoren:
1.

Vestia, de grote sociale woningverhuurder in Brielle, bevindt zich financieel in
zwaar weer en heeft zich gedwongen gezien de korting op de maximale
huurwaarde voor sociale huurwoningen fors te verminderen Hierdoor zijn de huren,
voor nieuwe woningzoekenden, fors gestegen (van zo'n 75 % tot zo'n 9 2 % van de
maximale huurwaarde). Dit betekent dat er voor nieuwe huurders met een laag
inkomen in Brielle praktisch geen sociale gezinswoningen meer beschikbaar zijn.

2.

Sinds 1 januari 2016 is op de berekening en toewijzing van huurtoeslag weer de
regel 'Passend toewijzen door woningcorporaties' van kracht. Woningcorporaties
mogen geen 'duurdere' woningen aanbieden aan mensen met een laag inkomen.
Beoogd wordt hiermee schuldenproblematiek wegens 'te duur' wonen tegen te
gaan.

Door de combinatie van deze twee gegevenheden zijn er in Brielle praktisch geen sociale
huurwoningen meer beschikbaar voor burgers met een laag inkomen.
Deze regel geldt voor alle burgers met een laag inkomen en is daarmee van ook
toepassing op de categorie statushouders.
Om de gemeente toch in staat te stellen aan deze rijksopdracht te kunnen voldoen (niet
voldoen kan voor de gemeente hoge kosten met zich meebrengen) heeft Vestia
aangeboden om voor de categorie statushouders de huur aan te passen aan de maximale
huur die binnen de regel 'Passend toewijzen door woningcorporaties' toegelaten wordt. Dit
betekent dat er een categoriaal verschil ontstaat in de toegang tot de Brielse sociale
woningmarkt.
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Hiermee worden wij geconfronteerd met een politiek/bestuurlijk dilemma waarvoor wij op
korte termijn geen oplossing zien en waarvoor wij inmiddels het gesprek met Vestia zijn
aangegaan. Echter, zoals geschetst, is de bewegingsruimte bij deze verhuurder zeer
beperkt.
Wij verzoeken u dan ook na overleg met ons te komen met oplossingen met het doel de
Brieise sociale woningmarkt weer toegankelijk te maken voor alle burgers met een laag
inkomen.
Heeft u vragen over of opmerkingen op deze brief? Neem dan contact op met
Dhr. R. Knoop
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onderwerp: Brielse sociale woningmarkt op slot

Geachte heer Plasterk,
Wij vragen uw aandacht voor de volgende problematiek.
De Brielse sociale woningmarkt is voor burgers met een laag inkomen praktisch afgesloten.
Sinds 1 januari 2016 wordt Brielle geconfronteerd met een combinatie van twee, elkaar
negatief versterkende, factoren:
1.

Vestra, de grote sociale woningverhuurder in Brielle, bevindt zich financieel in
zwaar weer en heeft zich gedwongen gezien de korting op de maximale
huurwaarde voor sociale huurwoningen fors te verminderen Hierdoor zijn de huren,
voor nieuwe woningzoekenden, fors gestegen (van zo'n 75 % tot zo'n 9 2 % van de
maximale huurwaarde). Dit betekent dat er voor nieuwe huurders met een laag
inkomen in Brielle praktisch geen sociale gezinswoningen meer beschikbaar zijn.

2.

Sinds 1 januari 2016 is op de berekening en toewijzing van huurtoeslag weer de
regel 'Passend toewijzen door woningcorporaties' van kracht. Woningcorporaties
mogen geen 'duurdere' woningen aanbieden aan mensen met een laag inkomen.
Beoogd wordt hiermee schuldenproblematiek wegens 'te duur' wonen tegen te
gaan.

Door de combinatie van deze twee gegevenheden zijn er in Brielle praktisch geen sociale
huurwoningen meer beschikbaar voor burgers m e t e e n laag inkomen.
Deze regel geldt voor alle burgers met een laag inkomen en is daarmee van ook
toepassing op de categorie statushouders.
Om de gemeente toch in staat te stellen aan deze rijksopdracht te kunnen voldoen (niet
voldoen kan voor de gemeente hoge kosten met zich meebrengen) heeft Vestia
aangeboden om voor de categorie statushouders de huur aan te passen aan de maximale
huur die binnen de regel 'Passend toewijzen door woningcorporaties' toegelaten wordt. Dit
betekent dat er een categoriaal verschil ontstaat in de toegang tot de Brielse sociale
woningmarkt.
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