
 

Reactie op opinieartikel 
‘Wonen bij uitstek een punt waar je in lokale politiek ècht verschil kan maken’ 

 

Gisteren ontvingen wij in het kader van de naderende gemeenteraadsverkiezing het 

opinieartikel over Wonen en Volkshuisvesting van de heren Rijneveen en Van den Berg.  

Omdat de inhoud ons als lokale woningcorporatie ter harte gaat, hebben wij behoefte hierop te 

reageren. Naar ons idee kan het artikel ten onrechte de indruk wekken dat we in het Westland 

genoeg sociale huurwoningen hebben en nu andere keuzes moeten maken op het gebied van 

wonen.  

 

Wat zijn de feiten?  

 In Westland hebben we slechts 19% sociale huurwoningen, een van de laagste percentages 

in de regio Haaglanden, waar het gemiddelde circa 30% bedraagt.  

 Onlangs is, met steun van alle gemeenten en woningcorporaties - inclusief de gemeente 

Westland en wethouder Rijneveen - door het gerespecteerde onderzoeksbureau Rigo 

berekend dat we in het Westland maar liefst 3521 sociale huurwoningen tekort komen 

(inclusief het grote deel van de woningen van Vestia dat dreigt te verdwijnen uit de sociale 

sector). Niet voor niets heeft de gemeente dringend aan de corporaties gevraagd om 

hiervoor oplossing te zoeken.  

 Gemeentes en corporaties hebben, gezien het grote tekort in Haaglanden en vooral in 

Westland, net voor de jaarwisseling in het Convenant ‘Gaten dichten in Haaglanden’ 

afspraken gemaakt om te komen tot goede afspraken om dit gat te dichten. Dit is ook 

getekend door de Westlandse corporaties en de gemeente Westland, te weten wethouder 

Rijneveen.  

 Corporaties zijn er, dat heeft inderdaad de landelijke overheid onder druk van Europa 

bepaald, voor mensen met inkomens tot circa € 37.000 per jaar. Daar ligt onze in de wet 

verankerde kerntaak.  

 Desondanks heeft Wonen Wateringen nog 10% van haar bezit beschikbaar voor de 

middengroepen. Deze woningen, met een huur vanaf € 800, zijn echter aanmerkelijk minder 

populair dan sociale huurwoningen. De behoefte hieraan blijkt simpelweg geringer dan die 

aan een sociale huurwoning. Gemiddeld ontvangen wij voor dergelijke woningen 55 reacties, 

ten opzichte van ruim 142 voor een sociale huurwoning.  

 De meeste reacties krijgen wij op betaalbare woningen, die toegankelijk zijn voor mensen 

met huurtoeslag. Deze groepen hebben de laagste kans op de woningmarkt: er zijn teveel 

zoekenden en te weinig woningen. Lage inkomens vormen ruim 70% van onze doelgroep. 

Juist voor hen zijn de corporaties er en zij zijn aangewezen op sociale huur.   

 Westland is onderdeel van de regio Haaglanden. Corporaties en gemeentes werken 

gezamenlijk aan het huisvesten van de doelgroep. De helft van onze verhuringen gaat naar 

mensen uit Westland. Dit betrof in 2017 289 woningen. Daar tegenover staat dat maar liefst 

403 huishoudens vorig jaar een betaalbaar huis in de rest van Haaglanden heeft gevonden.  

 De gemeente, c.q. wethouder Rijneveen, heeft ons dan ook helder aangegeven dat zij blij 

zijn met ons streven om zoveel mogelijk sociale huurwoningen toe te voegen en ook een 

deel van de woningen van Vestia over te nemen en te behouden in de sociale huurvoorraad. 

Terecht naar ons idee.  

 

 



 

Doorstroming van senioren:  

Ook Wonen Wateringen kiest voor nieuwbouw voor senioren. Door senioren te verleiden naar 

een andere woning te verhuizen kan een verhuisketen op gang komen. Dat hoeft niet alleen in 

de vorm van zorggerelateerde woningen, maar ook gewoon in goede, aantrekkelijke woningen 

waar men tot op hoge leeftijd kan blijven wonen (maar waar overigens altijd thuiszorg geleverd 

kan worden). Wij werken aan een voorrangsbeleid voor huurders die een woning van Wonen 

Wateringen achterlaten. Een beleid waarin huurders met inkomens tot €37.000 voorrang krijgen 

bij de huur van bestaande en nieuwe seniorenwoningen. Dit zogenaamde lokaal maatwerk 

leggen wij binnenkort aan de gemeente Westland voor. Hierdoor stimuleren we dat de verstopte 

woningmarkt weer in beweging komt. Voorop staat hierbij: senioren bepalen zelf wanneer ze 

toe zijn aan een andere woning. Niets moet!  

 

Nieuwbouw en betaalbare grond: hier ligt de regierol van de gemeente 

De voorwaarde voor doorstroming is nieuwbouw. De gemeente vervult hierbij een 

sleutelrol.  Zonder tussenkomst van de gemeente is er geen betaalbare bouwgrond. De regierol 

van de gemeente zien wij vooral op dat vlak. De 30% sociale woningen, bestaande uit 20% 

sociale huurwoningen en 10% sociale koop, moet wat ons betreft absoluut in stand blijven. We 

hebben hierover dan ook terecht prestatieafspraken met de gemeente gemaakt. Sterker nog: 

wij hebben onlangs de gemeente dringend gevraagd om sterker en strenger te sturen op 

betaalbare bouwgrond voor sociale huurwoningen. Het al eerder genoemde pas ondertekende 

Convenant gaat hier ook vanuit.  

 

Weigeringen en preventief inschrijven  

In het opinieartikel wordt gewezen op het grote percentage weigeringen en “preventief” 

ingeschreven woningzoekenden. Dat herkennen wij. Wat ons betreft mag daar best strenger 

mee worden omgegaan. Maar dat zal nooit wegnemen dat er veel en veel meer 

woningzoekenden zijn dan we nu kunnen huisvesten. Westland heeft hierin een inhaalslag te 

maken. 

 

Cijfers  

Tot slot de cijfers van de gemeente Westland over 2017: meten is weten.  

 

Gemiddeld aantal reacties sociale huur 142 (Westland) 

Gemiddeld aantal reacties vrije sector huur middengroepen 55 

Aandeel nieuwe verhuringen aan inwoners gemeente Westland 49% 

Aantal nieuwe verhuringen aan inwoners gemeente Westland 289 

Aantal Westlandse inwoners die elders een huurwoning bemachtigt 403 

Deel vrije sector verhuur aan Westlandse inwoners 6 van 15 woningen 

Deel vrije sector verhuur aan inwoners buiten Westland 9 van 15 woningen  

 

Tot slot 

Wij hebben de Westlandse politiek hard nodig om onze verantwoordelijkheid voor goede 

huisvesting van mensen met lage inkomens waar te maken. Op dit gebied ligt er nog een 

enorme opgave. Wij doen daar onze best voor en hebben de politiek nodig als natuurlijke 

partner. 


