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Volkshuisvesting, de onvoltooide decentralisatie 
 
In Den Haag wordt de volkshuisvesting wel de vierde decentralisatie genoemd. Met de 
herziening van de Woningwet en de Huisvestingswet heeft het Rijk op hoofdlijnen 
aangegeven binnen welk stelsel gemeenten moeten zorgen voor voldoende woningen. 
Hiermee lijkt een operatie voltooid die al door CDA staatssecretaris Heerma is gestart. Lijkt, 
want de praktijk is weerbarstig. Feitelijk is nog steeds sprake van een half-fabricaat. 
 
Rijk en gemeenten, wie doet wat? 
 
Het eerste probleem is de verhouding tussen de nationale kaders en lokale omstandigheden. 
Een standaard uitspraak is, dat de verschillen specifiek, regionaal en zelfs lokaal zijn en dat 
het goed is het beleid op dat niveau te bepalen. Alleen is dat niet mogelijk of slechts in 
onbeduidende mate. Het Rijk dwingt in de herziene Woningwet een zó strak stelsel af, dat er 
weinig ruimte meer is voor lokaal maatwerk. Bovendien ontbreekt afstemming of 
samenwerking tussen enerzijds regio’s met woningoverschotten en achterstallig onderhoud 
en anderzijds regio’s met immense tekorten en meer geld op de plank. 
Als de resultaten dan tegenvallen, wijzen Rijk en gemeenten naar elkaar terwijl de VNG zich 
gedeisd houdt. 
 
Het zou een grote vooruitgang zijn, als het Haagse micromanagement van de sociale 
huisvesting kon worden afgeschaft en de grondwettelijke zorg voor voldoende woningen echt 
werd overgelaten aan de gemeenten. De gemeente is immers de “eerste overheid”. Geef die 
dan ook voldoende ruimte en maak de gemeente eerstverantwoordelijke voor de productie 
van voldoende woonruimte. Dat geeft gemeenten ook de kans om samenhang aan te 
brengen met het beleid in het sociaal domein; een samenhang die nu nog ontbreekt. 
 
Vanuit sociaal perspectief blijft vereist dat het Rijk de normen en kaders stelt, waarbinnen de 
gemeenten hun verantwoordelijkheid kunnen vormgeven. Naast de Woningwet en de 
Huisvestingswet gaat het dan om de kaders op het gebied van juridische huurbescherming 
en huurprijsbescherming in het Burgerlijk Wetboek. Het hoeft onderhand geen uitleg van 
onze zijde meer dat die kaders nu tekortschieten. Maar zodra de nodige reparaties daaraan 
zijn uitgevoerd kunnen gemeenten binnen die kaders prima bepalen wat dan de benodigde 
omvang van de sociale huursector moet zijn en welke huurprijzen lokaal passend zijn. 
 
De vraag naar zogenaamde middenhuur lijkt ons een mythe Die heeft vooral de bedoeling  
investeerders te lokken en marktwerking te bevorderen overeenkomstig een primitief markt-
model. Op enkele plekken zal dat model geldigheid hebben maar voor het overige is het de 
belangrijkste oorzaak van de nieuwe schaarste met alle bijbehorende schadelijke gevolgen 
voor de samenleving, zoals uitstel van gezinsvorming zolang er geen woonzekerheid is. 
‘Middenhuur’ kan wat ons betreft dus weg, net als trouwens het onderscheid tussen DAEB 
en niet-DAEB. Wij willen terug naar de brede sociale huursector voor lage en 



middeninkomens. Voor een beperkte sociale koopsector met gecontroleerde toegang en prijs, 
dient ook wél ruimte te zijn. 
 
Woonlasten 
 
Ook de fiscale behandeling van kopers en huurders is nog steeds klungelig. 
 
Op de woningmarkt bestaan een huurmarkt en een koopmarkt die elkaar negatief 
beïnvloeden, zo menen voor-en tegenstanders van huren en kopen over en weer. In de jaren 
tachtig van de vorige eeuw richtte men de pijlen vooral op de fiscale behandeling van de 
eigen woning, de hypotheekrenteaftrek en de huursubsidie, terwijl het debat zich nu vooral 
toespitst op de zegeningen of gevaren van marktwerking. Inmiddels is de afbouw van de 
hypotheekrenteaftrek aangevat en is ons hypotheekbeleid in die zin aangescherpt, dat het 
voor starters steeds moeilijker wordt een eerste woning te verwerven. 
 
Het effect van een lagere rente voor hypotheken, is te vinden in een CPB/PBL studie uit 
2015. Sindsdien is het trendmatige beeld niet wezenlijk veranderd: de klim in woonlasten van 
eigenaar-bewoners is steeds veel beperkter dan die van huurders. 
 

 
 
Blok zal tevreden zijn: het risico voor huurders is volgens dit plaatje tijdens zijn bewind drie 
maal groter geworden dan voor eigenaren. Dan had je maar tijdig tot kopen moeten 
besluiten! De lage rente op hypotheken gaf Blok de wind in de rug voor dit beleid. 
 
De enige verstandige oplossing is een fiscaal beleid dat deze verschillen weer recht trekt. 
 
Privatisering en verzelfstandiging 
 
De woningcorporaties zouden zelfstandig worden zo was sinds Heerma de bedoeling. Maar 
na de avonturen met Maserati’s en stoomschepen zijn het inmiddels weer redelijk getemde 
huisdieren geworden. Dat is een goede zaak ofschoon de verantwoordingsplicht nu wat al te 
zeer is uitgedijd. 
 
Wél zouden de gemeenten opnieuw moeten kunnen afwegen of en met welke ‘preferred 
suppliers’ zij willen werken. De Autoriteit Woningcorporaties trekt ongetwijfeld aan de bel, 
wanneer in het lokale overleg de ambities tot investeren te zeer worden opgerekt. 
Tegenover een verruiming van de mogelijkheden om met corporaties in zee te gaan, staat 
dat gemeente, corporatie en eventuele andere partijen voor alle bouwinvesteringen 



oplossingen moeten zoeken, die passend zijn. Het gaat niet aan om de kosten af te wentelen 
op huurders met een laag inkomen indien de baten bij de hele gemeenschap terechtkomen. 
 
Denkbaar is dat, naar model van de sectorale fondsen, een nieuwe investeringsfaciliteit 
wordt ontwikkeld, voor de lokale behoefte aan woningbouw. Als de rol van de gemeente bij 
het opleveren van bouwrijpe grond gelijk blijft, kan mogelijk ook aan een grondfonds worden 
gedacht. 
Het vereiste budget zou kunnen worden gevonden door de huurtoeslag te bruteren en te 
herverdelen onder de gemeenten die de gewenste transitie willen vormgeven. 
 
Linkse samenwerking 
 
In de huisvesting gaat het debat te vaak over prutsen aan details. Daar zijn de progressieve 
partijen het ook nog vaak over oneens. Zo verandert er niks. 
Volgens ons is het nodig dat de progressieve krachten in de politiek zich verenigen en 
samen denkkracht investeren in vernieuwing van de volkshuisvesting. 
Ons land heeft een bijzondere en geslaagde traditie in het wonen. Het neoliberale denken 
erkent niet de positieve effecten daarvan, die ons land in toppositie in de diverse rijtjes heeft 
gebracht. 
Laten we het over die positieve effecten hebben. Laten we scherper nadenken over hoe we 
de decentralisatie van de volkshuisvesting gestalte kunnen geven en de lokale democratie 
kunnen versterken. 


