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Ten geleide

Autonomie is het recht zelf te bepalen wat je doet en staat dus voor keuzevrijheid. Hierover 
hebben corporaties in de achterliggende twintig jaar in toenemende mate kunnen beschikken.
Met de invoering van de herziene Woningwet op 1 juli jongstleden is dit zelfbestuur ze  
volledig ontnomen. En zijn ze (weer) onderworpen aan strikte regels en voorschriften om een 
goedkeurende accountantsverklaring te verkrijgen. Op last van het Rijk is hun controlerol 
nog verder aangescherpt. Met verdubbelde personeelsbezetting geldt hetzelfde voor de 
Woonautoriteit Woningcorporaties. Deze opsomming maakt duidelijk dat van eigenstandige 
vrijheid geen sprake meer is. En dat autonomie heeft plaatsgemaakt voor strikte gebondenheid. 
Aan de kerntaak met een bijbehorende inkomens afgebakende doelgroep. Maar vooral ook aan 
dwingende regels en voorschriften. 

Vanaf 2010 geldt een Europese richtlijn bij toewijzing van sociale huurwoningen. Per 2016  
komen daar nog passendheidsregels voor nieuwe huurders met recht op huurtoeslag bij.  
Het huisvesten van middeninkomens moet aan marktpartijen overgelaten worden. De lijst met 
toegestaan maatschappelijk vastgoed is verder ingekort. Vastgoed mag nog maar op één 
gestandaardiseerde manier worden gewaardeerd. Niet-daeb* bezit moet (na een bepaalde 
overgangstijd) met marktgeld geherfinancierd worden. 

Bestuur en toezichthouders ondergaan deskundigheids- en antecedentenonderzoeken. 
En moeten beide aan permanente educatie doen. Raden van Commissarissen moeten zich -met 
externe hulp- regelmatig zelf evalueren. Daeb en niet-daeb bezit moet administratief gescheiden 
of juridisch gesplitst worden. De nieuw op te stellen statuten behoeven ministeriële goedkeuring. 

Bij het doen van een bod aan de gemeente moeten we rekening houden met een periodieke 
prioriteitenbrief van de minister. Huurders moeten voortaan als volwaardige partij betrokken 
worden bij het maken van prestatieafspraken. Voor het Jaarverslag -en dan in het bijzonder het 
jaarrekeningdeel- moeten allerlei voorschriften opgevolgd worden en is de corporatie onder-
hevig aan strenge regelgeving. Waar bij overtreding verstrekkende sancties op volgen. 
De politiek vindt dat woningbouwcorporaties weer dienstbaar aan het publiek belang in hun 
werkgebied moeten worden. Om dit kracht bij te zetten moeten ze gemeenten elk jaar een 
(sociaal) volkshuisvestingsaanbod doen. En vernemen ze namens de minister wat daarvoor de 
prospectieve investeringsruimte is.
 
In dit licht beperkt het koersplan zich tot toegestane operationele opdrachten aan onszelf. 
Het woord koers suggereert beleidsmatige keuzevrijheid. En draagt de pretentie van volledige 
onafhankelijkheid in zich. De nieuwe Woningwet heeft daaraan abrupt een einde gemaakt. Zodat 
de positie van Woondiensten Enkhuizen gelijkgeschakeld is aan die van Welzijnswerk Enkhuizen. 
Beide uitvoerders van overheidsbeleid. Niks minder, maar ook niks meer. 

* daeb: dienst van algemeen economisch belang
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1.  De terugkeer van de woningcorporatie  
 als semioverheidsorganisatie 

In 2010 is de Europese inkomensrichtlijn ingevoerd. En moeten woningcorporaties 90%  
van alle jaarlijks vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens tot maximaal  
€ 33.000 belastbaar jaarinkomen; geïndexeerd € 35.739 in 2016. Op 1 juli 2015 is de herziene 
Woningwet van kracht geworden. Hierin zijn extra passenheidsregels voor huurders met recht 
op huurtoeslag opgenomen. Deze groep moet voor minimaal 95% gehuisvest worden in 
sociale huurwoningen onder de hoge dan wel lage aftoppingsgrens (per 1-1-2016 € 587 voor 
éénpersoons- en € 629 voor meerpersoonshuishoudens). In dezelfde wet is vastgelegd dat 
woningcorporaties zich weer tot hun kerntaak moeten beperken. Bouwen en verhuren van sociale 
huurwoningen aan huishoudens met lage(re) inkomens. De dwingende passenheidsregels zijn 
daarvoor een deugdelijk hulpmiddel. 

De Europese 90% grens heeft een steeds inkomenseenzijdiger wordend huurdersbestand tot 
gevolg. Een tendens die door verplicht passend toewijzen voorspelbaar wordt versneld. Om 
uiteindelijk alleen nog maar de (sociaaleconomisch) zwakste groepen in de samenleving te 
huisvesten. Dit vereist daarop afgestemde beleidskeuzes. De belangrijkste daarvan is een voor 
onze doelgroep betaalbare -en daardoor bereikbare- woningvoorraad. 

In 1995 zijn woningcorporaties verzelfstandigd. En is hun handelingsvrijheid tot eind negentiger 
jaren aanzienlijk toegenomen. Gegund, gedoogd dan wel toegeëigend. Sommige wisten de 
weelde hiervan niet te dragen. En hebben met maatschappelijk gebonden vermogen groteske 
projecten gerealiseerd. Of fraude gepleegd.

In 2009 besloot toenmalig minister Van der Laan in te grijpen door een nieuwe Woningwet aan  
te kondigen. En daarop vooruitlopend alvast een aantal beperkende maatregelen voor de sector 
uit te vaardigen. Vrijheid in te perken en regels aan te scherpen. 
Inmiddels is de herziene Woningwet een gegeven. En voeren corporaties deze feitelijk uit. 
Wat ook geldt voor de ministeriele prioriteiten en de gemeentelijke Woonvisie. Functioneel 
gezien zijn woningcorporaties -net als voor de verzelfstandiging- opnieuw semioverheids-
organisatie geworden. En fungeren ze als gevolg van strakke doelgroep afbakening als (een  
soort van) Sociale Dienst van het Wonen.

Titel van het aflopende koersplan is ‘terug naar de oorsprong’. Hierin bepleiten wij dat corporaties 
zich wederom tot hun kerntaak gaan beperken. Dit is nu bij wet vastgelegd. Voortaan ontlenen 
ze hieraan weer hun wezenlijke bestaansrecht. Deze politieke beslissing onderschrijven we dan 
ook van harte. Waardering hebben we echter niet voor de (tuchtigende) overregulering waaraan 
de sector wordt onderworpen. Een vorm van georganiseerd wantrouwen waarmee 95% van alle 
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werkzame woningcorporaties onrecht wordt gedaan. Deze zijn de afgelopen 20 jaar volledig te 
goeder trouw gebleken. Hebben zich tot de kerntaak beperkt en geen volkshuisvestingsgeld 
oneigenlijk laten weglekken. Helaas moeten -ook nu weer- de goeden onder de kwaden lijden. 

2.  Een nieuwe werkelijkheid
 
Onze huurderssamenstelling is ingrijpend aan het veranderen. Sinds 2010 verhuren wij leeg-
komende woningen nog (bijna) uitsluitend aan mensen onder de Europese inkomensgrens van 
€ 35.739. Het merendeel van de nieuwe instromers heeft echter een beduidend lager inkomen. 
Dit komt omdat tweeverdieners door een te hoog verzamelinkomen niet meer bij een corporatie 
mogen huren. En daardoor bijna nog uitsluitend eenpersoonshuishoudens binnenstromen.  
Het effect van de inkomensrichtlijn van de EC alleen al is verstrekkend. 

De per 2016 van kracht wordende passendheidsregels zullen dit effect zeker versterken. Op 
termijn bestaat ons huurdersbestand uit voornamelijk eenpersoonshuishoudens. Voor het 
grootste deel senioren. Maar ook steeds meer uit huurders met enigerlei beperking. Van 
lichamelijke, verstandelijke, psychosociale of psychiatrische aard. Die veelal moeten rondkomen 
van een uitkering op bijstandsniveau. De politieke wens dat scheefhuurders de sociale huursector 
uitstromen is slechts een kwestie van tijd. De meeste nieuwe huurders zullen aanspraak op 
huurtoeslag kunnen maken. 
Omdat het merendeels om eenpersoons-huishoudens gaat, moeten zij in woningen onder de 
aftoppingsgrens van € 587 worden gehuisvest. Deze nieuwe werkelijkheid kan betekenen dat we 
noodgedwongen een deel van onze woningvoorraad in huurprijs zullen moeten verlagen. 

Veel nieuw instromende huurders zitten in de schuldsanering, staan vaak onder bewindvoering  
en komen dus al met een last bij ons binnen. Dit brengt meer werk met zich mee. In het bijzonder 
voor de woonconsulenten. Vaak zijn specifieke afspraken vereist. Soms vast te leggen in een 

bijlage bij de huurovereenkomst. Bij 
andere huurders moet begeleiding of 
zorg van hulpverleners heel precies 
worden vastgelegd. Naast deze 
toenemende groep kwetsbare mensen 
neemt helaas ook het aantal overlast- 
gevende huurders toe. Met asociaal en 
soms zelfs antisociaal gedrag. De nieuwe 
werkelijkheid is dat we dit ontoelaatbare 
gedrag gerichter gaan bestrijden. Met 
gedragsaanwijzingen of desnoods 
huisuitzetting. 
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Enkele jaren terug al zijn we begonnen met te bezuinigen op ons uitgavenpatroon. Zowel op 
beheer- en bedrijfslasten als onderhoud. De hierbij gestelde financiële doelen zijn of worden 
behaald. Nieuw overheidsbeleid zorgt evenwel voor niet eerder voorziene extra uitgaven. Door 
onder andere verscherpt en geïntensiveerd toezicht van de Autoriteit Woningcorporaties. Ook 
niet uitgesloten is dat de Huurdersheffing nog verder wordt verhoogd. Als dit onverhoopt 
gebeurt, dwingt dit ons nog meer de tering naar de nering te zetten. 

Om (ver-)nieuwbouw goedkoper en daardoor voor huurders betaalbaarder te maken is gekozen 
voor kleinere woningen. Met een aan het Bouwbesluit beantwoordende maatvoering zonder 
gratis overmaat. 

De periode van relatieve voorspoed voor de sector is voorbij. Door de Huurdersheffing hebben 
we elk jaar 1,5 miljoen euro minder investeringsruimte. Een nieuwe werkelijkheid waar we ons 
naar zullen moeten voegen. 

3.  Visie

De visie op de rol van woningcorporaties bij sociale volkshuisvesting wordt politiek bepaald. 
En dwangrechtelijk opgelegd. Daarmee zijn corporaties feitelijk uitvoerders van rijksoverheids-
beleid. Een opvatting die de Herzieningswet bekrachtigt. Voor zover er nog eigen beleids-
ruimte bestond is deze nu naast sociale huurwoningen beperkt tot direct daaraan gekoppeld 
maatschappelijk vastgoed en leefbaarheidsinvesteringen. Alle overige activiteiten zijn aan straffe 
regels onderworpen. Vastgelegd in Woningwet, Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, 
Algemene Maatregelen van Bestuur en Ministeriële Geschriften. 
 
De positie van woningcorporaties is grondig gereviseerd. Tot midden jaren negentig waren 
woningcorporaties sterk gelijkend. Na de verzelfstandiging in 1995 is verscheidenheid ont-
staan. En hebben ze verschillende profielen aangemeten. Als vastgoedonderneming, brede 
woonmaatschappij of sociaal huisvester. De wet stelt dat ze nog uitsluitend deze laatste rol 
mogen vervullen. Als ze niet-daeb activiteiten willen blijven aanbieden is dat strikt voorwaar-
delijk. Als zelfverkozen daeb-corporatie gelden deze niet voor ons. En blijven we dezelfde 
corporatie die we al waren. 

De Herzieningswet heeft een algemeen dwingend karakter. Elke corporatie is hieraan gehouden. 
En moet -gewoonweg- uitvoering geven aan overheidsbeleid. Woondiensten Enkhuizen evenzeer. 
Wij kenmerken ons als semioverheidsorganisatie. Als zodanig vereenzelvigen we ons met de door 
het Rijk aan ons opgelegde volkshuisvestingstaak. 
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4.  Missie

Voor de missie of opdracht geldt niet anders. Ook deze is politiek bepaald en in de kern heel 
simpel. Namelijk het betaalbaar huisvesten van mensen met lage inkomens die dat daardoor  
zelf niet kunnen. 

5.  Zelfopgelegde opdrachten 

Als semioverheidsorganisatie geven wij uitvoering aan de corporatiesector opgelegde volks-
huisvestingstaak. Dat gebeurt met in achtneming van bijbehorende wetgeving. En dan in het 
bijzonder geldende passenheidsregels bij woningtoewijzing. 
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Traditioneel beperkten we ons altijd al tot de kerntaak. Nu wordt de sector daar als geheel toe 
gedwongen. Op aangeven van de minister hebben beide Kamers unaniem goedkeuring aan 
de Herzieningswet gegeven. Een groter draagvlak is niet denkbaar. Over de maatschappelijke 
opdracht van corporaties is dus volstrekte eenstemmigheid. Terug naar de kerntaak en alleen 
nog de (politiek gedefinieerde) doelgroep van beleid huisvesten. De wetgever bepaalt de maat-
schappelijke opdracht van corporaties. In hoe ze daar praktisch uitvoering aan geven zijn ze tot 
op zekere hoogte vrij. De uitwerking van een ons bij wet of minister opgelegde taak doen wij in 
de vorm van zelfopgelegde opdrachten. 
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6. Opdracht 1: De tering naar de nering blijven zetten

De Huurdersheffing van 1.5 miljoen alleen al dwingt tot bezuinigingen. De Herzieningswet doet 
dat nog meer. Drie jaar geleden hebben we ons twee financiële opdrachten opgelegd. 
Het terugbrengen van de beheerlasten per woning van € 925 naar € 800 is al in 2014 gehaald. 
Niet uitgesloten is dat de Jaarrekening 2015 door bovengenoemde lastenverzwaring weer een 
stijging te zien geeft. Afhankelijk van de hoogte van de normoverschrijding wordt al dan niet 
gecompenseerd.
 
Onvoorziene omstandigheden daargelaten is daling van onze onderhoudsuitgaven van 4.3 naar 
3.8 miljoen per jaar in 2017 reëel. Onder de strikte voorwaarden van maximaal 10 renovaties per 
jaar, temporisering van planmatig onderhoud en scherpe aanbesteding en inkoop. En niet in de 
laatste plaats permanent vereist kostenbewustzijn en budgetbewaking. 

7. Opdracht 2:   Zorgen voor voldoende beschikbare en  
betaalbare woningen t.b.v. de doelgroep

In juni heeft de minister zijn prioriteitenbrief uitgebracht. Bij betaalbaarheid geeft hij aan dat  
het gemiddelde inkomen van corporatiehuurders in de afgelopen jaren verder is gedaald. 
De huuruitgaven tot ruim een kwart van het besteedbaar inkomen zijn gestegen en de totale 
woonuitgaven ruim een derde van het inkomen beslaan. 

In de loop van de jaren is het aantal corporatiewoningen onder de aftoppingsgrens geleidelijk 
afgenomen. Voorlopig zijn er bij ons nog voldoende beschikbaar om mensen met recht op 
huurtoeslag te kunnen huisvesten. Als op enig moment een tekort ontstaat zal moeten worden 
ingegrepen. Door huurbevriezing of zelfs verlaging. Bij nieuwbouwwoningen kiezen we er alvast 
voor de huurprijzen niet boven de toegestane aftoppingsgrenzen te laten uitstijgen. 

Als sector hebben we aan nieuw gebouwde huurwoningen steeds meer kwaliteit toegevoegd. 
De meerkosten konden niet in een hogere huur worden terugverdiend. Met een almaar 
stijgende onrendabele top als direct gevolg. Met deze trend hebben we al eerder gebroken. 
Van nieuwbouwwoningen met overmaat is geen sprake meer. In principe zijn deze niet groter 
dan volgens de minimum vereisten volgens het Bouwbesluit. Met de minister zijn we het eens 
dat betaalbaar wonen ook de verantwoordelijkheid van huurders zelf is. Vaak zijn deze zich niet 
goed bewust van de relatie tussen woonlasten en inkomen. Zij zouden zich hierover vooraf beter 
moeten laten informeren. Wij kunnen en gaan daar met rekengereedschap bij helpen. 
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8. Opdracht 3: Aanscherpen overlastbestrijding

Het aantal meldingen wegens overlast(gevende huurders) neemt ieder jaar toe. En heeft een 
sterk veranderende huurderssamenstelling als belangrijke verklaring. De Herzieningswet eist dat 
wij bijdragen aan ongestoord woongenot van onze huurders. Niet als prestatielevering maar als 
inspanningsverplichting.

De Nederlandse huurder geniet optimale huurbescherming. Van deze juridisch bevoorrechte 
positie profiteert de overlastgever tot nog toe gewoon mee. En verhuisde vaker het slachtoffer 
dan de dader. Dit onrecht willen we (proberen te) keren. Door onder meer gebruik te maken 
van nieuw ontwikkelde huurbijlagen. Waarin een aspirant huurder zich vooraf aan bepaalde 
eisen conformeert. Zoals verplichte zorg of begeleiding. Dit doen we bij het aangaan van het 
huurcontract. Er zijn ook huurders die pas later problemen geven en overlast veroorzaken. 
En daarmee het woongenot van andere huurders ernstig aantasten. Ons mededogen met dit 
type huurder is te groot en teveel geëxcuseerd geweest. Een houding die ons niet langer past. 
We trekken duidelijker dan voorheen onze tolerantiegrens. 

Onze overlastbestrijdingsaanpak wordt daarom 
aangescherpt. We zullen eerder dan voorheen 
juridische stappen tegen overlastveroorzakers 
nemen. Maar ook vaker een beroep op specia-
listische hulpverlening of ambulante begeleiding 
doen. Binnen de eigen organisatie is een sleutelrol 
weggelegd voor het woonmaatschappelijk werk. 
Aanvankelijk richtte deze functie zich vooral op 
positieve bemoeizorg aan kwetsbare huurders. 
Vanaf nu heel actief ook op bestrijding van 
overlast(veroorzakers).

9. Opdracht 4:  Experimenteren met andere vormen  
van huurdersparticipatie

In de Herzieningswet zijn de rechten van huurders vergroot. En zijn ze nu volwaardig partij bij 
besprekingen over prestatieafspraken. Of huurders hier in algemene zin behoefte aan hebben 
is zeer de vraag. Volgens meerdere onderzoeken reikt hun belang bij de corporatie vaak niet 
verder dan de hoogte van de huurprijs. De rol van bewonerscommissies is in de regel beperkt tot 
servicekosten. Dit zou heel goed anders georganiseerd kunnen worden. Net als bij de energie- 
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leverancier of het waterleidingbedrijf. Dat de Woonbond aan dit wettelijk verplichte overleg 
vasthoudt, is goed te begrijpen. De landelijke animo voor geïnstitutionaliseerd vrijwilligerswerk 
is tanende. Een beeld dat ook steeds meer huurdersorganisaties treft. Alle inspanningen van 
ook corporaties ten spijt. De tegenwoordige trend is dat mensen zich nog slechts voor korte tijd 
willen verbinden. Aan een enkelvoudig thema (‘one issue’) of specifiek project. 

De Huurders Belangen Vereniging Enkhuizen (HBVE) heeft zich een paar jaar terug opgeheven. 
Vanuit huurders is geen enkel initiatief tot wederoprichting ontplooid. Een plaatsvervangende 
poging door ons ligt niet in de rede. Bovendien is deze gedoemd te mislukken. Duidelijk is dat 
draagvlak onder huurders voor een nieuw huurdersinstituut er niet meer is. Nut of noodzaak 
wordt niet meer onderkend. In brede beleidsmatige participatie zijn de meeste huurders volstrekt 
niet geïnteresseerd. Hun enige echte belang is een goede woning voor een betaalbare huurprijs. 

Huurders hebben decennialang strijd voor verbetering van hun rechten gevoerd. In dit gevecht 
met zowel de overheid als corporaties werden ze ondersteund door de rechtsvoorgangers van 
de latere Woonbond. Hun activistische houding heeft aantoonbaar resultaat opgeleverd. Zo 
geniet de tegenwoordige huurder optimale huurbescherming. Is het recht op tegemoetkoming 
verhuis- en herinrichtingskosten bij sloop wettelijk verankerd. En vereisen ingrijpende maat-
regelen op complexniveau minimaal 70% instemming van zittende huurders. Bij onenigheid kan 
de huurder zich tot een geschillencommissie wenden. Zelf aan te brengen veranderingen (ZAVS) 
zijn ruimhartig toegestaan. Enzovoort. 

De in de jaren zeventig tot negentig gevoerde 
strijd hiervoor is niet meer nodig. Wat ons betreft is 
een geformaliseerde huurdersbelangenorganisatie 
daarmee achterhaald. En moet met nieuwe 
participatievormen geëxperimenteerd worden. De 
jaarlijkse Huurdersverantwoordingsbijeenkomst is 
daar een eerste voorbeeld van. Een in 2016 actief 
wordende Huurdersadviesraad een tweede. Met de 
gemeente is afgesproken dat deze meedenkt over 
prestatie-afspraken 2016 en verder. Voor nog andere 
huurdersparticipatievormen staan we open. Hiertoe 
nodigen we huurders van harte uit. 

10. Opdracht 5 :    Bevorderen sociaal-maatschappelijke  
betrokkenheid onder huurders

Wij huisvesten steeds vaker mensen die tot de zwakste groepen in de samenleving behoren. 
Die kwetsbaar zijn en nog over weinig eigen kracht beschikken. Bijna standaard is een laag 
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inkomen. Verkregen uit laaggeschoold werk of een of andere uitkering. Steeds meer kampen 
met psychiatrische of psychosociale problemen. En worden begeleid of ondersteund vanuit 
diverse instellingen. Sommige hebben eerder in een instelling gewoond. Hun verhuizing naar 
de ‘gewone’ samenleving is niet vrijwillig geweest. Terugkeer is echter uitgesloten. De extra-
muralisering zet zich vanwege bezuinigingsnoodzaak gewoon door. Wat voor steeds meer 
uitgeplaatste zorgcliënten bij ons zorgt. Juist ook deze mensen huisvesten behoort bij uitstek 
tot onze kerntaak. Een deel van hen heeft blijvende zorg of hulp nodig. Voorheen 24 uur per 
dag beschikbaar. Nu nog slechts incidenteel en ambulant. De hulpverlening strekt zich meer uit 
tot medische begeleiding dan tot woonondersteuning. Woonondersteuning is ook ons belang. 
Vanuit positieve bemoeizorg kan woonmaatschappelijk werk hierin zo nodig een rol in vervullen. 

Zorgcliënten die lang in een instelling hebben gewoond zijn gehospitaliseerd. En zelfstandig 
wonen niet gewend. De WMO stelt -terecht- dat alle burgers volwaardig in de lokale samen-
leving moeten kunnen participeren. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen we 
daar aan bijdragen. Met het voorbehoud dat we geen oneigenlijke functies gaan uitoefenen. En 
daarmee werk van anderen overnemen. 

Onze woonondersteuningsrol bij zorgcliënten kan zowel persoons- als groepsgericht zijn. 
Het bevorderen van participatie door te faciliteren richt zich niet alleen op huurders met een 
zorgvraag. Maar nadrukkelijk ook op huurders zonder. Sommige beschouwen de corporatie 
als integraal dienstverlener. Waarbij de eigen verantwoordelijkheid zoveel mogelijk door ons 

uit hun handen wordt genomen. In dit 
gemakzuchtige verwachtingspatroon gaan 
we niet langer mee. We gaan huurders 
meer op eigen verantwoordelijkheid 
aanspreken. Bijvoorbeeld ingeval van 
sterk verwaarloosde tuinen. Of daarvan 
gemaakte illegale standplaatsen voor een 
auto, boot of zelfs caravan. Veel andere 
huurders is deze verloedering een doorn 
in het oog. Zij verlangen dat wij hiertegen 
kordaat optreden. 

Leefbaarheid dreigde in de Herzieningswet als corporatietaak verloren te gaan. De Tweede 
Kamer heeft anders beslist. Zodat we de oproep van huurders met hart voor de buurt mogen 
honoreren. In dit verband keert in elk geval de vroegere tuinenactie terug. Maar gaan we 
ook eerder af op mensen die de leefbaarheid helpen afbreken. En zetten we in op meer 
eigen verantwoordelijkheid van buurtbewoners. Bijvoorbeeld bij het nieuwe speelterrein 
Tulpenplein in plan Noord dat door henzelf beheerd wordt. Trendbreuk en kanteling tegelijk. 
De verzorgingsstaat verandert in een participatiemaatschappij. In deze omslag veranderen wij 
vanzelfsprekend mee. 
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11. Opdracht 6:  Realiseren van gemeenschappelijke woonvormen

Zoals hiervoor ook al gezegd gaan we toe naar een participatiemaatschappij. Waarbij -in 
ons geval- huurders meer eigen verantwoordelijkheid gaan dragen. Niet langer op instanties 
terugvallen. Maar eigen kracht ontwikkelen en zichzelf proberen te redden. Voor kwetsbare 
mensen een zware en soms onmogelijke opgave. Zonder hulp van anderen lukt dat vaak niet. 
Door bezuinigingen kan hierop steeds minder aanspraak worden gemaakt. Onze formatie 
woonmaatschappelijk werk is daarvoor ook niet toereikend.
  
Hogere inkomens zijn in staat benodigde hulp in te kopen. Voor de minst draagkrachtigen in  
de maatschappij geldt dat niet. Lotgenoten bij elkaar huisvesten kan hiervoor (een deel van)  
de oplossing zijn. Door te bundelen kan samenredzaamheid tot stand worden gebracht. 
Van elkaars sterktes gebruik worden gemaakt, kosten worden gedeeld en (dreigende) een-
zaamheid voorkomen. Noem dit modern nabuurschap. Gestoeld op gemeenschapszin en 
saamhorigheid. Bepaalde woonvormen kunnen deze positief beïnvloeden. Dit bewijst de 
woongemeenschap voor ouderen aan het Kwakershof. De woontevredenheid onder bewoners  
is groot. Alleen en ontroostbaar zijn is ondenkbaar. Verloop is er dan ook nauwelijks. Hooguit  
als het verpleegtehuis niet langer meer is af te wenden.

Uit vele interviews met Hofjesbewoners komt eenzelfde beeld naar voren. Eind 2016 hopen 
we ons eigen Hofje tussen Romein en Davidstraat op te kunnen leveren. Waarbij de vraag het 
aanbod van 15 woningen nu al ruim overstijgt. Aan de Reigerweg realiseren we aansluitend een 
tweede Hofje. 

Aan het Westeinde is grond 
gekocht voor groepswonen in 
een stolpboerderij met 
gezamenlijke activiteitenruimte. 
Op eigen grond aan de 
Anjerstraat wordt serieus de 
bouw van een Samenhuis 
overwogen. Een woonvorm 
voor 5 tot 7 alleengaande  
65 plussers met een minimum 
inkomen. Met elk een eigen 
appartement van rond 45 m² 

en een gezamenlijke woonkamer en eetkeuken. Bij gemeenschappelijk woonvormen horen 
gemeenschappelijke huisregels. Erin wonen is niet vrijblijvend of zonder verplichtingen. Alleen 
daarom al doorlopen aspirant huurders een selectieprocedure. Maar ook om te beoordelen welke 
het best bij elkaar passen. 
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12. Nawoord

Corporaties zijn armlastiger dan vóór de Huurdersheffing. Ze investeren daardoor minder dan 
voordien. Dat wringt met name in de grote steden. Daar bedraagt de wachttijd voor een sociale 
huurwoning minstens vijftien jaar. Bij ons gemiddeld slechts drie. Van een kwantitatief tekort 
aan sociale huurwoningen is dan ook geen sprake. Volgens de Woonvisie zijn er voldoende van. 
Handhaving van onze verkoopomvang is dus volledig verantwoord. Ook omdat met de opbrengst 
ervan weer nieuwe woningen terugkomen. Overigens uitsluitend met het predicaat sociaal. 
Vrije sector verhuur is niet des corporaties. Wat evenzeer geldt voor koopwoningen. Of andere 
commerciële activiteiten. Beide zijn voor marktpartijen. Principieel, maar ook omdat ze daarvoor 
beter toegerust zijn. 

De nieuwe Woningwet verplicht corporaties zich tot hun kerntaak te beperken. Het huisvesten 
van een inkomensbegrensde doelgroep in woningen met gemaximeerde huurprijzen. De 
opdracht aan de corporaties is niet anders dan hieraan uitvoering te geven. Waarmee ze als 
zodanig weer semioverheidsorganisaties zijn geworden. Net als na de Tweede Wereldoorlog tot 
midden jaren negentig. 

Aanvankelijk zouden corporaties onder directe aansturing van de gemeente komen. En waren 
ze quasi gemeentelijk woningbedrijf geworden; en corporatiemedewerkers dito ambtenaren. 
Hier is -althans voorlopig- van afgezien. Corporatiemedewerkers blijven daarmee onder het 
loongebouw van de CAO Woondiensten vallen. Daar is de directeurbestuurdersfunctie eerder 
van afgezonderd. En ondergebracht in een aparte rechtspositieregeling. Door verkeerd gebruik 
greep de overheid in en geldt voor deze beroepsgroep nu de WNT*. 

Onlangs is een CAO onderhandelingsakkoord bereikt. Hierin wordt onderzoek aangekondigd 
naar het totale loongebouw en de concurrentiekracht daarvan. Daarnaast wordt de mogelijkheid 

onderzocht of en op welke wijze de 
beloning van de directeurbestuurder 
in de CAO een bijdrage levert aan 
evenwichtige beloningsverhoudingen in 
de sector. Een apart bezoldigingsregiem 
voor ‘topfunctionarissen’ had van ons 
niet gehoeven. Wat ons betreft mag de 
functie opnieuw in het CAO loongebouw 
ondergebracht worden. Dit past in het 
normalisatieproces waarin corporaties zich 
momenteel bevinden. 

* WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
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