Het middensegment: tussen wal en schip
De Woonbond is er duidelijk over: de inkomensgrens voor sociale huurwoningen
moet omhoog naar € 38.000,-. Door de huidige grens van € 33.614,- is het voor
middeninkomens ondoenlijk om een betaalbare woning te vinden (1).
Haag Wonen sluit zich hierbij aan.

(1) Dit blijkt uit de publicatie ‘ikwilookwonen.nl’ die de Woonbond deze maand (juni 2011) heeft

uitgegeven. U vindt de publicatie hier.

Voor meerpersoonshuishoudens en in het bijzonder voor huishoudens met
opgroeiende kinderen is een generieke verhoging naar € 38.000,- zelfs niet
voldoende. Voor meerpersoonshuishoudens moet de grens naar € 43.000,- en
voor gezinnen met kinderen naar € 48.000,-.

Want laten we eens op een rijtje zetten wat een huishouden met een
verzamelinkomen verwoont. In de onderstaande tabel zie je duidelijk dat een
aanzienlijk deel van het inkomen aan wonen wordt gespendeerd, voor de
duurdere sociale huurwoningen en een prijscategorie daar boven.

Huur

Inkomen

€ 550 – € 650
€ 650 – € 873

€ 33.600 - € 43.000
€ 33.600 - € 43.000

Netto huur Netto woon
quote
quote*
25%
35%
31%
41%

* De netto woon quote omvat naast huur ook andere woonkosten, bijvoorbeeld de energielasten.

Verhuizen? Dat doe je niet zomaar
Sinds de toepassing van de regels uit de Europese beschikking zal er bij de start
van een wooncarrière maximaal € 33.600,- (€ 1.850,- netto/maand) worden
verdiend om voor een sociale huurwoning (€ 652,-) in aanmerking te komen.

Veel starters maken carrière. Ze krijgen een betere baan en sommigen krijgen een
gezin. Hierdoor zal men ook wooncarrière willen en kunnen maken. We hebben
echter gezien dat een nieuwe woning voor het middensegment niet altijd haalbaar
is. En zo kan het zijn dat men een scheefwoner wordt, binnen de definitie die in
Den Haag – gelukkig! - wordt gebruikt: meer dan € 43.000,- jaarinkomen (€ 2.500,netto/maand).

Haag Wonen pleit ervoor om van scheefwonen in een minder schaarse woning
en/of in een wijk waar veelal dezelfde inkomensgroep woont, geen probleem te
maken. Als we scheefwonen in de eenzijdige wijken bestrijden, neemt de
segregatie juist toe - de beperkte groep hogere inkomens in deze wijken zal
hierdoor verder afnemen - en het resulteert niet in het vrijkomen van de zo
schaarse goedkopere en grotere woningen.

Conclusie
Om de situatie voor middeninkomengroepen te verbeteren acht de VROM-raad
een integrale hervorming van de woningmarkt noodzakelijk (zie ook www.rli.nl
onder ‘publicaties’). Zolang dit nog niet aan de orde is, zijn tijdelijke maatregelen
noodzakelijk.

Haag Wonen probeert op meerdere manieren de doorstroming op de
woningmarkt te bevorderen en het middensegment van een thuis te voorzien. Een
goed voorbeeld is het nieuwbouwproject Wateringse Binnentuinen. Om hier in
aanmerking te komen voor een eengezinswoning moest aan speciale criteria
worden voldaan.
Zo kregen gezinnen met een laag middeninkomen voorrang, mits ze een
betaalbare woning ervoor verlieten. De betaalbare woningen, die verhuurbaar zijn
met huurtoeslag, zijn daarna weer beschikbaar gekomen voor huishoudens met
een laag inkomen. Een goede ervaring voor onze toekomstige nieuwbouwplannen.

Met vriendelijke groet,
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 2010-2014. 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? Elke twee à drie weken reflecteren we
zo op de actualiteit.

Eerdere Haags Wonen-nieuwsbrieven
behandelden onder meer de thema's:
- Succesvolle aanpak terugdringen
huisuitzettingen
- Thuis in de Schilderswijk
- Terugblik op 2010: 2010 in het kort
- Haag Wonen gaat dóór met de
wijkenaanpak

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.

