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Lastendruk woningcorporaties
Geachte leden van de Tweede Kamer,
Binnenkort debatteert u over de evaluatie van de Woningwet 2015. Namens de 18
gemeenten uit de regio Arnhem/Nijmegen, vragen wij uw aandacht voor onze grote zorgen
over de hoge lastendruk op de woningcorporaties, als gevolg van de verhuurdersheffing en
de ATAD als onderdeel van de vennootschapsbelasting en de verhoging van de BTW.
In de evaluatie van de Woningwet is de centrale vraag of de wet zijn werk doet (even
anticiperend op de rapporten) en uit de onderzoeken naar de naleving van de wet, de lokale
praktijk en het toezicht, blijkt dat dit het geval is. Dat is positief in de zin dat de corporaties
zorgvuldig omgaan met publieke middelen, integriteit van bestuurders goed geborgd is en
de corporaties, in gesprek met huurdersorganisaties en gemeenten, een redelijke bijdrage
leveren aan het gemeentelijk woonbeleid.
Daarmee is niet gezegd dat de Woningwet optimaal bijdraagt aan de bedoeling van de
volkshuisvesting: kwalitatief goede en betaalbare huisvesting voor mensen die op de vrije
markt niet in staat zijn een woning te vinden. Er ligt zowel landelijk, regionaal als lokaal een
grote en brede opgave op het terrein van wonen. Deze bestaat uit opgaven rondom het
klimaat en de energietransitie, zorg en wonen, beschikbaarheid, leefbaarheid en
betaalbaarheid van woningen. In de woonagenda’s van alle drie subregio’s komen de
volgende thema’s aan de orde:






Inzet op voldoende aanbod van betaalbare huurwoningen. Hierbij zetten de
genoemde partijen zich in voor het vergroten van de sociale huurvoorraad. Dit door
minder verkoop, het toevoegen van nieuwbouw en het uitgangspunt van een zo
beperkt mogelijk huurverhoging.
Prioriteit voor de verduurzaming van de woningvoorraad. We willen de
energieprestatie en de duurzaamheid van de bestaande sociale huurvoorraad
vergroten. Hierbij zijn de doelstellingen het bereiken van een gemiddeld label B in
2020, het verlagen van de woonlasten en het uitvoeren van experimenten om
energetische prestaties te verbeteren. Het aardgasvrij maken van wijken is hierbij
een belangrijke opgave.
Actieve inzet voor leefbare wijken. Deze leefbaarheid staat in sommige wijken onder
druk. Investeringen in de sociale en fysieke kwaliteit van wijken moeten ertoe
bijdragen dat mensen zich thuis voelen in hun wijk en langer zelfstandig kunnen
wonen.

Wil de overheid deze forse opgave het hoofd bieden, dan is een slagkrachtige corporatiesector
essentieel.
Wij maken ons grote zorgen over de vraag of de woningcorporaties wel in staat zijn hun
maatschappelijke taken te blijven vervullen. De lastendruk voor de woningcorporaties is sinds de
invoering van de Woningwet steeds hoger geworden. Door de verhuurdersheffing, die jaarlijks stijgt
door de waardestijging van de woningen en de ATAD, dragen de corporaties zo’n vier maanden
huuropbrengst –geld van de mensen met de laagste inkomens bovendien- af aan deze heffingen.
Onlangs heeft het WSW berekend dat de woningcorporaties onvoldoende investeringscapaciteit
hebben om de verduurzamingsopgave te financieren. De regering heeft enkele maatregelen
getroffen om de stijging van de verhuurdersheffing op korte termijn te dempen en corporaties in
staat te stellen extra woningen van het gas af te halen. Die zijn zeker behulpzaam, maar lossen dit
probleem niet op. Er is immers ook investeringscapaciteit nodig voor nieuwbouw en onderhoud van
woningen evenals middelen voor leefbaarheid en het betaalbaar houden van woningen. In het
onderzoek van het WSW zijn deze nog buiten beschouwing gebleven.
Wij vragen de leden van de Kamer er bij het kabinet op aan te dringen de corporaties meer regelen structurele investeringsruimte te geven om hun maatschappelijke opgaven te vervullen. Daarom
vragen wij u de verhuurderheffing te verlagen of af te schaffen en de corporaties niet onder de
werking van de ATAD te laten vallen, zodat zij hun maatschappelijke opgaven kunnen waarmaken.
Het WSW heeft immers al aangegeven dat de corporatiesector onvoldoende middelen heeft om de
volledige verduurzaming te realiseren. En juist de woningcorporaties wordt een belangrijke rol
toebedeeld in het Klimaatakkoord, als startmotor voor het energieneutraal maken van de gebouwde
omgeving. Dit betekent dat de sector als "first mover" hogere kosten voor verduurzaming maakt.
Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat gemeenten, huurdersorganisaties en woningcorporaties na 4
jaar ervaring met tripartite samenwerking prima in staat zijn de juiste investeringsprioriteiten te
stellen voor de corporatiemiddelen.
Als de corporaties kunnen beschikken over de middelen die nodig zijn voor voldoende duurzame,
betaalbare sociale huurwoningen van goede kwaliteit in leefbare wijken, buurten en complexen,
bereiken we sneller en beter resultaat voor onze inwoners en een duurzaam Nederland. Verandert
er niets dan worden klimaatdoelen niet op tijd gehaald en kunnen we onze ambities uit de
woonagenda’s ook niet waarmaken.
Met vriendelijke groet,
namens alle gemeenten uit de regio Arnhem/Nijmegen,

Gea Hofstede,
Voorzitter pfo Wonen
Regio Arnhem/Nijmegen.
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