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Het politieke seizoen is weer begonnen maar er is nog geen regeerakkoord waar we 
ons licht over kunnen laten schijnen. Daarom praten we u in het kort bij over de 
meest in het oog springende ontwikkelingen van de laatste tijd. 
 
Schimmel moet weg uit Haagse huizen 
Allereerst hulde voor de manier waarop de PvdA in de stad Den Haag zich inzet voor 
de bestrijding van schimmel in woningen. Dat is nou echt zo’n probleem waar veel 
PvdA-leden vermoedelijk niet zelf mee te maken hebben maar waar bewoners echt 
schade van kunnen ondervinden. Het is vies en slecht voor de gezondheid. 
 
Eerste coöperatie 
De bewoners van de Roggeveenstraat, ook al weer in Den Haag, hebben als eersten 
sinds de Woningwet 2015 groen licht gekregen om hun huizen over te nemen van 
hun verhuurder Haag Wonen en om aan de gang te gaan als wooncoöperatie. 
In Amsterdam bestonden vergevorderde plannen voor een coöperatie in de Van der 
Pekbuurt met de spitsvondige naam Copekcabana. Helaas achtte de eigenaar, 
woningcorporatie Ymere, het aankoopbedrag te laag. Het plan is nu definitief van de 
baan. 
 
Drentse corporaties helpen huurders financieel vooruit 
Een aanzienlijk deel van de huurders kampt met betaalbaarheidsproblemen. 
Enerzijds is dat omdat de uitgaven voor levensonderhoud en overige noodzakelijke 
uitgaven hoger zijn dan waar verhuurders en beleidsmakers van uitgaan. De 
Woonbond pleit daarom ook voor een algehele huurverlaging van 10 procent. 
Anderzijds is het omdat veel huurders onvoldoende gebruik van de marktwerking in 
de energiemarkt en in de zorgverzekeringsmarkt en omdat zij vaak onvoldoende 
beroep doen op de inkomensafhankelijke regelingen, die er zijn. 
Het gevolg is, dat de druk op de gemeentelijke schuldhulpverlening toeneemt. 
Uit een pilot die in 2017 is gedaan in opdracht van de Drentse woningcorporaties 
Domesta en Woonservice, kwam naar voren dat zij hun huurders kunnen helpen aan 
een voordeel van gemiddeld € 600,- per jaar. Dat gebeurde met een gerichte aanpak 
door huurders thuis te bezoeken en hen persoonlijk bij te staan met het aanvragen 
van toelagen en inkomensafhankelijke ondersteuning en met het overstappen op een 
andere zorgverzekeraar of energieleverancier. 
In juli 2017 is ook de corporatie Actium in de gemeente Assen hiermee aan de gang 
gegaan. Nu leidt het zelfs tot een gemiddelde ombuiging per huishouden van € 800,- 
per jaar. Het huurdersplatform MEVM en Actium willen de werkwijze daarom 
opnemen in de prestatieafspraken in alle acht gemeenten waar het woningen 
verhuurt. 



 
Schuldvrij! 
Journalist van De Correspondent Jesse Frederik heeft zich verdiept in wat hij noemt 
de schuldenindustrie en gaat nog een stap verder. Samen met anderen voert hij 
campagne om te bereiken dat gemeenten hun schuldhulpverlening over een andere 
boeg gooien. Met het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkieizingen doet hij de 
volgende drie voorstellen: 

1. Experimenteer met het overnemen van schulden. 
Bied schuldeisers 10 procent van het schuldbedrag. In de praktijk is dat meer dan 
wat ze gemiddeld terugkrijgen na drie jaar schuldsanering. Zij gaan erop vooruit en 
de gemeente ook omdat niet alleen bespaard wordt op de kosten van 
schudhulpverlening en bewindvoering maar ook op de kosten die meestal achter 
schulden aankomen op de terreinen jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, 
zieketeverzuim en dergelijke Den Haag en Leiden laten zien dat het werkt. 

2. Geef schuldhulpverleners de ruimte 
Geen protocollen en dichtgetimmerde regels maar maatwerk en een bureaucratievrij 
budget. 

3. Voorkom schulden en wijs schuldeisers op hun verantwoordelijkheid 
Maak met woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en 
waterbedrijven de afpsraak dat zij bij twee maanden achterstand een melding doen 
bij de gemeente. 
Jesse Frederik constateert terecht dat de overheid vaak zelf onderdeel van het 
probleem is. De Belastingdienst, Het Centraal Justitieel Incassobureau, het UWV: 
veel schulden worden veroorzaakt door wet- en regelgeving uit Den Haag. Maar 
goed: bovenstaande drie actiepunten bevelen wij van harte aan. 
We voegen er nog aan toe, dat met nutsinstellingen de afspraak gemaakt kan 
worden om geen schulden meer over te doen aan bedrijven waarvan het 
verdienmodel berust op het onnodig hoog laten oplopen van schulden om ze 
vervolgens met een rechterlijk vonnis te kunnen innen. Onder rechters groeit gelukkig 
de weerzin tegen deze wanpraktijken maar gemeentebesturen hoeven het niet van 
de rechterlijke macht af te laten hangen om hier een stokje voor te steken. 
 
Minister Plasterk grijp in! 
Wij hoorden het Minister Blok nóg zeggen bij de behandeling van de Wet 
doorstroming in de Tweede Kamer én in de Eerste Kamer: Natuurlijk zouden 
huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd de norm blijven. Een meerderheid van de 
Tweede Kamer zei het hem vroom na. 
In de praktijk komt daar, zoals te verwachten viel, helemaal niks van terecht. De 
corporaties De Key en Stadgenoot bieden starters op de Amsterdamse woningmarkt 
alleen nog maar tijdelijke contracten aan. Na verloop van de contractperiode is er 
nog lang niet genoeg inschrijftijd opgebouwd om voor een huis met een vast 
huurcontract in aanmerking te komen en staat het huishouden op straat. Dat gebeurt 
zelfs als er kinderen de dupe van zijn. Zo werken deze twee ‘sociale’ verhuurders 
mee aan de vestiging van een precariaat. 
Minister Plasterk, de opvolger van Blok, kan dit niet over zijn kant laten gaan, vinden 
wij en zou er bij beide Amsterdamse corporaties een stokje voor moeten steken. Wat 
is anders het woord van een minister in de Tweede Kamer nog waard? 
Tot het zover is, dat deze praktijken officieel een halt wordt toegeroepen, steunen wij 
het verzet ertegen. Zie http://bondprecairewoonvormen.nl/2017/09/actie-tegen-
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