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Betreft: Verordening sociale woningbouw

Geachte gemeenteraadsleden,

Aan de commissie Samenleving wordt op 27 november aanstaande de herziene verordening sociale 
woningbouw voorgelegd. Als lokaal werkzame corporaties, Pré Wonen en Brederode Wonen, 
adviseren wij u als raad NIET met het voorliggende voorstel in deze vorm in te stemmen. Wij 
denken dat de verordening in deze vorm de realisatie van sociale huurwoningen zal belemmeren. 
Nieuwbouwwoningen die, ook in Bloemendaal, zo hard nodig zijn om de vele woningzoekenden 
onderdak te bieden.

In de concept-verordening is opgenomen dat subsidie verkregen kan worden om het tekort bij de 
realisatie van een sociale huurwoning te verkleinen. Als voorwaarde wordt echter gesteld dat de 
betreffende woning 50 (!) jaar als sociale huurwoning beheerd moet blijven. Dat is een termijn die 
niet realistisch is, maar bovendien vormt deze regel een inmenging in de bedrijfsvoering van de 
corporatie. In een eerdere versie van de verordening onderkende de gemeente dit en liet een 
dergelijke termijn achterwege. Wij bepleiten deze termijn ook in de voorliggende verordening 
achterweg te laten.

De corporaties hebben een zuiver volkshuisvestelijke doelstelling. Ook in de wet is vastgelegd dat 
corporaties enkel uitgaven mogen doen die in het belang van de volkshuisvesting zijn. Een eenmaal 
verstrekte subsidie zal daarom ook op de lange termijn altijd volkshuisvestelijk aangewend worden.

Corporaties worden uitgedaagd om een zo hoog mogelijk volkshuisvestelijk rendement te realiseren. 
Het vraagt flexibiliteit om in te spelen op nieuwe bouw- en woontechnische ontwikkelingen (bv. 
verduurzaming) en tegemoet te komen aan de veranderende vraag van nieuwe doelgroepen. Onze 
volkshuisvestelijke opgave vraagt om de ruimte om in te spelen op nieuwe woonbehoeftes.
Om dat goed te kunnen doen, is het soms verstandig een woning die niet meer goed past bij de 
hedendaagse eisen, te verkopen en de opbrengst in te zetten voor de realisatie van nieuwe 
woningen die wel aan de eisen en wensen van vandaag voldoen. Of de te verkopen woning ooit met 
subsidie tot stand is gekomen, is daarbij niet relevant. Al onze middelen en mogelijkheden zetten 
we in om het optimale volkshuisvestelijk resultaat te bereiken.

De gemeente heeft in regionaal verband afspraken gemaakt over de realisatie van sociale 
huurwoningen. De laatste járen is dat geen eenvoudige opgave gebleken. In de prestatieafspraken 
hebben huurdersvertegenwoordigers, corporaties en gemeente ook lokaal vastgelegd dat we samen 
voor deze opgave staan. Een verordening goedkeuren die het waarmaken van deze ambitie juist 
gaat belemmeren, is onlogisch en ongewenst.
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Wij hopen dat de gemeenteraad de verordening, met weglating van de 50-jaars termijn, zal 
goedkeuren, zodat we als partijen samen kunnen werken aan het verkleinen van het woningtekort.

Met vriendelijke groet,

Mede namens
Mevr. A. Huntjens, besti onen

-bestuurder Brederode Wonen
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