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Lokaal 
volkshuisvestingsbeleid 

'Daar hebben wij niets meer 
over te zeggen,' is steevast het 
antwoord dat wethouders geven 
op aandringen van SP-fracties 
om actiever op te treden op het 
terrein van de lokale volkshuis
vesting. Wat klopt, is dat de de
regulering van de jaren negentig 
heel veel bevoegdheden heeft 
weggehaald bij de overheid en 
ondergebracht bij met name de 
corporaties. Maar toch staan 
gemeentebesturen niet 
helemaal machteloos aan de 
zijlijn. Een overzicht van de 
gemeentelijke bevoegdheden 

Gemeen te besturen 
staan niet helemáál 

aan de zijlijn 
Volkshuisvestingsplan 

Op grond van de Woningwet 
hoort iedere gemeente een 
volkshuisvestingsplan vast te 
stellen. In dit plan wordt een 
analyse gemaakt van de lokale 
vraag en aanbod van woonruim
te. Vervolgens worden de ambi
ties omschreven met betrekking 
tot nieuwbouw (hoeveelheden, 
differentiatie, locaties, realisa
tieperiode), herstructurering, 
bouwen voor doelgroepen en 
dergelijke. Het Volkshuisves
tingsplan hoort afgestemd te 
zijn op de plannen van de wo
ningcorporaties in de regio. 
Bij een inventarisatie van de 
VNG in 2000 bleken overigens 
nog minder dan de helft van 
alle gemeenten daadwerkelijk te 
beschikken over een volkshuis
vestingsplan. 

Convenanten 

Wat de gemeente wil van decor
poraties, kan ze niet langer 
dwingend opleggen, maar moet 
ze zien te regelen in een conve
nant, een vrijwillige overeen
komst tussen partijen. Zo'n con
venant kan een globaal gefor
muleerde intentieovereenkomst 
zijn, maar ook een prestatiecon
tract, waarin partijen nauwkeu
rig de aard, de omvang en de 
realisatietermijn van hun opga
ven vastleggen. De SP is niet erg 
enthousiast over convenanten 
die wetgeving vervangen. Bij 
wetgeving kunnen bepaalde 
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prestaties immers afgedwongen 
worden, bij convenanten ben je 
afhankelijk van de goede wil 
van betrokkenen. Desondanks 
kan een convenant gebruikt 
worden om partijen in de volks
huisvesting onder druk te zet
ten . Eis altijd dat de inzet voor 
de onderhandelingen vooraf be
sproken wordt in de gemeente
raad. 

Huurteams 

In Amsterdam zijn goede erva
ringen opgedaan met huur
teams, die gebiedsgericht de 
kwaliteit en de huurprijs van 
particuliere huurwoningen on
derzoeken. Hierdoor zijn vele 
duizenden gevallen opgespoord 
van huurverhogingen en huren 
boven het wettelijk maximum. 
Via de huurcommissie en zo 
nodig de kantonrechter wordt 
daarna huurverlaging afge
dwongen. De huurteams kijken 
ook naar achterstallig onder
houd. 
De uitkomsten van de onderzoe
ken worden door de gemeente 
Amsterdam gebruikt in de on
derhandelingen met particuliere 
huisbazen, bijvoorbeeld om hun 
medewerking bij stadsvernieu
wing af te dwingen. De kosten 
van de huurteams worden in 
Amsterdam betaald door de ge
meente. De teams zijn onder
deel van het Amsterdams Steun
punt Wonen, een organisatie die 
de ondersteuning van bewo
nersorganisaties verzorgt. Huur-

en verantwoordelijkheden, 
opgesteld door P-teammede
werker Volkshuisvesting Paulus 
Jansen. 

teams zijn interessant in alle ge
meenten met een aanzienlijk be
stand van oudere particuliere 
huurwoningen. 

Aanschrijvingsbeleid 

Indien een eigenaar een gebouw 
verwaarloost, kan de gemeente 
op grond van de Woningwet een 
aanschrijving doen . De aan
schrijving kan alleen betrekking 
hebben op ernstige gebreken die 
de veiligheid of gezondheid van 
de bewoners of omwonenden in 
gevaar brengen. In de aanschrij
ving wordt een termijn gesteld 
waarbinnen het onderhoud als
nog uitgevoerd moet worden. 
Gebeurt dit niet dan is de ge
meente gerechtigd om zelf het 
onderhoud te laten uitvoeren en 
de kosten te verhalen op de ei
genaar. 

Integraal fonds Stedelijke 
Vernieuwing (ISV) 

Het ISV ïs een pot met geld, 
gevuld door de ministeries van 
VROM, EZ en OCW. Feitelijk 
is het een optelsom van een aan-

tal kleinere subsidiepotten uit 
het verleden. De pot wordt 
steeds voor perioden van vier 
jaar verdeeld onder de gemeen
ten ten behoeve van stedelijke 
vernieuwingsprojecten. De der
tig grote gemeenten krijgen een 
rechtstreekse uitkering, de ove
rige gemeenten kunnen geld 
krijgen via de provincies. 
Idee achter het ISV is een inte
gralere aanpak van de wijken, 
waarbij de verbetering van de 
wijkeconomie een centralere rol 
speelt dan bij de traditionele 
stadsvernieuwing. 

Woonruimteverdeling 

De huisvestingswet deelt de taak 
van de woonruimteverdeling van 
huurwoningen (en goedkope 
koopwoningen) aan gemeenten 
toe. De gemeente kan de uit
gangspunten van de woonruim
teverdeling in een verordening 
regelen, alleen of in regionaal 
verband. Ze kan er ook voor 
kiezen om geen verordening vast 
te stellen en de uitvoering van de 
taak uit te besteden, meestal aan 
een of meerdere woningcorpora-
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ties. Lang niet alle gemeenten 
hebben een woonruimteverorde
ning. De SP is er voorstander van 
om clit wel te doen. 

Grondbeleid 

Grond is een cruciale productie
factor bij het ontwikkelen van 
bouwprojecten. Degene die de 
grond in bezit heeft, heeft de 
grootste stem bij de bepaling 
van het programma van eisen 
(welk soort woningen worden er 
gebouwd, prijsklasse) en zal 
ook het grootste deel van de 
winst in zijn zak steken. Voor 
een uitvoeriger analyse verwijs 
ik naar de recente studie van het 
wetenschappelijk bureau van de 
SP. 
Hoewel de positie van de pu
blieke sector door het afnemend 
aandeel van de woningcorpora
ties in de nieuwbouwproductie 
sterk is teruggelopen, zijn er wel 
degelijk nog mogelijkheden 
voor een actief grondbeleid 
door gemeenten. 
Gemeenten hebben allereerst de 
mogelijkheid om zelf in een 
vroeg stadium grond te verwer-

ven. Zo nodig kunnen ze hierbij 
gebruik maken van de wet voor
keursrecht gemeenten die eige
naren dwingt om grond bij voor
rang aan de gemeente aan te bie
den. Uiteraard loopt de gemeen
te door deze aanpak financiële 
risico's, met name als de ont
wikkeling van een plangebied 
vertraging oploopt. 

Koopsector 

Omdat de koopsector steeds be
langrijker wordt (meer dan 50 
procent van de woningen is in
middels een koopwoning), ligt 
het voor de hand dat gemeenten 
zich actiever met deze sector 
gaan bemoeien. Met name het 
aandeel betaalbare koopwonin
gen is een aandachtspunt. In ge
bieden met een overspannen 
woningmarkt zal een betaalbare 
koopwoning echter na doorver
koop al snel onbetaalbaar zijn 
geworden. De eerste koper 
steekt de winst in de zak. Er zijn 
de laatste jaren speciale koop
constructies ontwikkeld (maat
schappelijk gebonden eigen
dom), die beogen om koopwo-

ningen goedkoper te kunnen 
aanbieden, waarbij het huis bij 
doorverkoop terug moet worden 
verkocht aan de woningcorpo
ratie, tegen een prijs onder de 
marktwaarde. Zo blijft de voor
raad koopwoningen ook op lan
gere termijn betaalbaar( der). 

Toezicht 
woningcorporaties 

Het toezicht op de woningcor
poraties is niet meer in handen 

van de gemeenten. Enerzijds 
wordt het (interne) toezicht uit
geoefend door de raad van com
missarissen, anderzijds berust 
het externe toezicht bij het 
ministerie van VROM. De erva
ring leert dat de inspectie 
VROM veel te ver van het vuur 
zit om gerotzooi snel te ontdek
ken. Het ligt dus voor de hand 
dat gemeenten, als wij gerotzooi 
ontdekken, de inspectie oproe
pen om zijn handhavende taak 
waar te maken. e 

Aanvullende informatie is te vinden op 
de volgende interessante internetsites: 

e www.wetwegwijzer.nl: info over wet- en regel
geving met betrekking tot huren 

e www.woningnet.nl: alle aanbod sociale huur
woningen regio's Utrecht en Amsterdam (straks 
nog meer); alle verordeningen voor de woonruimte
verdeling in deze regio's 

e www.steunpuntwonen.nl: site van het Amsterdams 
Steunpunt wonen 

e www.minvrom.nl: alle beleidsnota's en veel regel
geving downloaden 

e http://www.bewoners.net/huurverhoging/index.asp: 
berekenen correcte huur en huurverhoging. 
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