Huurder dupe regeerakkoord
Een totale nieuwbouwstop en een neerwaartse spiraal voor de gehele
corporatiesector. Dat zijn naar verwachting* de gevolgen van het
regeerakkoord. Aanleiding zijn de verhuurdersheffing en de CFV-heffing
ten bate van corporaties in nood. Extra huurinkomsten op basis van het
nieuwe huurplafond wegen hier absoluut niet tegen op.
Haag Wonen is natuurlijk meteen na bekendmaking van het regeerakkoord aan
het rekenen geslagen. En ondanks het feit dat Haag Wonen zich gelukkig nog
steeds financieel gezond mag noemen, kunnen we er niet omheen: de gevolgen
voor onze budgetten en dus onze huurder, zijn navenant.
Eerste berekeningen laten zien dat de heffingen voor Haag Wonen zullen gaan
oplopen tot maar liefst rond de € 16 miljoen per jaar. Dat komt neer op ca.
€ 760 minder budget per woning per jaar. Woningen voor diegenen die het zeker nu - zo hard nodig hebben.
Wonen is een basisbehoefte
“Het is een verkeerde keuze om een basisbehoefte zoals wonen aan te tasten
van mensen die het al moeilijk genoeg hebben - zeker in deze tijd”, aldus de
voorzitter van de Huurdersvereniging Haag Wonen, Ruud Klein.
Voorzitter van de Bewonersraad Haag Wonen Ans Groeneweg valt hem bij: "Het
is zeer zorgwekkend wat er gebeurt. Eerlijk gezegd hoop ik dat de plannen zoals
ze er nu liggen, van tafel gaan".

Dat onze kerntaak het beschikbaar stellen en onderhouden van betaalbare
woningen is, zoals het regeerakkoord stipuleert, onderschrijft Haag Wonen ook.
Zeer ruime leefbaarheidsbudgetten, kostbare prestigeprojecten en risicovolle
beleggingen en te hoge salarissen moeten tot het verleden blijven behoren.
Haag Wonen heeft reeds in 2009 haar leefbaarheidsbudget en
nieuwbouwplanning naar behoren aangepast.
Regeerakkoord brengt kerntaak in gevaar
Echter, met dit regeerakkoord is er helemaal geen ruimte meer voor nieuwe
woningen - terwijl in het verleden successen met stedelijke vernieuwing zijn
geboekt. En komt het onderhoud van bestaande woningen in gevaar. Zo ze niet
al verkocht moeten worden om de heffingskosten te kunnen dekken.
De plannen zoals ze er nu liggen, tasten het beginsel van ‘betaalbare woningen
voor iedereen’, aan. Dat moet anders kunnen.
Met vriendelijke groet,
Haag Wonen
Karin van Dreven
directeur-bestuurder Haag Wonen
*Gebaseerd op 'Verhuurdersheffing en corporaties: financiele analyse 7 november 2012'. Download
hier het rapport van Ortec Finance

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?

Eerdere Haags Wonen-nieuwsbrieven
behandelden onder meer de thema's:
Sterke deal Schilderswijk
Haag Wonen krijgt A1 rating terug
Jaarverslag 2011: hoogtepunten en stof tot
nadenken
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