Situatie nijpend voor woningzoekenden met middeninkomen
Haag Wonen luidt de noodklok voor de huisvesting van grote gezinnen in de
regio Den Haag. Door de EU-regeling die is ingegaan op 1 januari van dit jaar,
mag de corporatie niet meer dan 10% van haar vrijgekomen woningen
toewijzen aan huurders met een inkomen boven € 33.614,- per jaar. Dat
betekent dat de corporatie woningen moet gaan weigeren aan
woningzoekenden met een middeninkomen, terwijl juist deze huurders moeite
hebben met het vinden van een passende én betaalbare woning.
Huishoudens vanaf drie personen met een inkomen tussen de € 33.600,- en €
44.000,- per jaar hebben moeite om een woning te betalen die groot genoeg is.
Juist om die reden heeft Haag Wonen in haar ondernemingsplan en in de
prestatieafspraken met de gemeente Den Haag opgenomen dat zij zich inzet
voor die gezinnen.
De deur dicht voor grote gezinnen
Haag Wonen waarschuwt echter dat de corporatie wordt gedwongen om “Nee”
te verkopen aan deze woningzoekenden. Door de EU-inkomensgrens is er te
weinig ruimte voor Haag Wonen om de vooral grote gezinnen te huisvesten die
volgens de EU-norm teveel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te
weinig voor een (passende) duurdere huur- of koopwoning.
Haag Wonen ziet het bij uitstek als haar taak om deze en andere
woningzoekenden te helpen, die moeite hebben om een geschikte woning te
vinden. Dan hebben we het in dit verband met name over gezinnen vanaf zes
personen. We zien echter dezelfde problematiek ontstaan bij arbeidsmigranten.
Daarnaast stagneert de doorstroming van 65+ tweepersoons huishoudens,
waardoor de toch al schaarse grotere woningen niet vrij komen.
Consequenties overschrijding EU-norm fors
Corporaties die meer dan 90% van hun woningen toewijzen aan
woningzoekenden die ‘teveel’ verdienen, worden streng bestraft: het is voor
hen niet meer mogelijk om in aanmerking te komen voor door het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw geborgde leningen. Dat kan miljoenen
verschil maken. Ook Haag Wonen kan zich een dergelijke consequentie niet
permitteren; zeker niet omdat wij binnenkort verplicht zijn fors bij te dragen in
de huurtoeslag.

Haag Wonen zou graag zien dat in het landelijke en lokale politieke debat
ruimte wordt gemaakt voor het grote gezin; zodat ook zij straks nog een
fatsoenlijk dak boven het hoofd hebben.

Wilt u over dit onderwerp verder van gedachten wisselen? Ik nodig u van harte
uit een e-mail terug te sturen!
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:
- Thuis in de Rivierenbuurt
- Succesvolle aanpak terugdringen
huisuitzettingen
- Thuis in de Schilderswijk
- Terugblik op 2010: 2010 in het kort

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 email met uw naam, functie, organisatie, telefoonnummer en e-mailadres naar
e.clason@haagwonen.nl.

