Haagse Winst in een Groene Weide
Haag Wonen organiseerde donderdag 4 juni een symposium in hartje
Schilderswijk. Aanleiding was het vertrek van commissarissen Jan Bauer en Mark
van der Kallen. Centraal stond de vraag: “Hoe kan Haag Wonen haar publieke
taken op maatschappelijk verantwoordelijke wijze blijven realiseren, wanneer
het Rijksbeleid ons dat zo moeilijk maakt?”. Dat leverde een interessante
discussie op.
In een rondetafelgesprek gingen de panelleden met elkaar in discussie. De zaal mengde zich al snel
in het debat. Vertrekkend commissaris Mark van der Kallen startte zijn bijdrage met de opmerking
dat de landelijke politiek investeren tegenhoudt, terwijl de woningbouw de motor is van de
economie.
Eveneens afzwaaiend commissaris Jan Bauer sloot aan bij het uitgereikte pamflet: “Goed wonen is
een grondrecht. Huurdersorganisaties en gemeente zijn onze bondgenoten. Samen met hen
moeten we de uitdaging aanpakken”.

Ria Koppen (Haag Wonen), vertrekkend commissarissen Mark van der Kallen en Jan Bauer, Karin van Dreven (Haag Wonen),
Rob Naber (Zanders & Partners) en Daan Sperling (TBI Holdings)

Doel is duidelijk
“Zorg dat het doel altijd voorop blijft staan” was het advies van Daan Sperling van TBI Holdings, een
groep commerciële ondernemingen die maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid
hoog in het vaandel heeft. Dat doel zit zo in de traditie van Haag Wonen dat we het wel eens
vergeten te benoemen. Er was weinig discussie over: blijven zorgen voor voldoende, betaalbare en
goede sociale huurwoningen in Den Haag, een stad waar altijd een tekort aan sociale
huurwoningen dreigt.

Geen gelijk speelveld
Juist nu de rente laag is zou je willen investeren in duurzaamheid, in lagere huren of in nieuwbouw
als dat nodig is. En juist nu kan dat niet. Door de verhuurderheffing, de financiële effecten van de
passendheidstoets, de steeds strengere eisen en hogere kosten voor financiële borging, mogelijke
staatssteunboete, integrale belastingplicht en ga zo maar door. Er is geen gelijk speelveld met
commerciële vastgoedbeheerders. Woningcorporaties staan intussen op achterstand.

Niet één jasje
“In Nederland willen we alles in één jasje gieten” was de mening van Rob Naber van Zanders &
Partners, een onderneming op het gebied van financieel management. Alles moet in de vorm van
een toegelaten stichting. Het zou mooi zijn als er daarnaast andere mogelijkheden zijn om het doel
te bereiken. Haag Wonen heeft de bedrijfsvoering goed op orde en kan zich meten met
commerciële vastgoedbeheerders. “Waarom zou Haag Wonen niet zelfstandig financiering kunnen
aantrekken?”, aldus Naber.

Nadenken over alternatieven
In de zaal werden diverse mogelijkheden geopperd om het doel van Haag Wonen langs andere
wegen te bereiken, zowel binnen als buiten de nieuwe Woningwet. Ook de huurders van Haag
Wonen deden een flinke duit in het zakje. Dit lijkt dan ook een goed moment om over
alternatieven na te denken. Natuurlijk samen met onze huurders en met de gemeente Den Haag.
De komende tijd willen wij verder discussieren over dit onderwerp. Wij zijn benieuwd naar uw
reacties en gaan graag het debat met u aan.
Met vriendelijke groet,
Haag Wonen
Karin van Dreven
directeur-bestuurder Haag Wonen

Haags Wonen: nieuws van Haag Wonen
In de e-mailnieuwsbrief Haags Wonen bespreken we als
woningcorporatie Haag Wonen actuele onderwerpen,
binnen de kaders van ons ondernemingsplan 2014-2017.
Wat is de status van onze projecten? Hoe werken we
samen met andere partijen? En wat is ons standpunt ten
aanzien van ontwikkelingen in de stad en nieuwe wet- en
regelgeving?

Eerdere Haags Wonen-nieuwsbrieven behandelden
onder meer de thema's:

Kiezen in de sociale huurvoorraad
Haag Wonen scoort op Aedes benchmark
Nauw betrokken bij huurders in de knel

De e-mailnieuwsbrief Haags Wonen wordt verstuurd aan belanghouders van Haag Wonen. Onder andere het college en de
gemeenteraad. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw naam, functie, organisatie,
telefoonnummer en e-mailadres naar e.clason@haagwonen.nl.

