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Het is goed dat we met ingang van deze kabinetsperiode weer een minister hebben die 
zich bezig houdt met wonen in de ruimste zin van het woord.
De combinatie wonen, wijken en integratie én de wijkentoer van de minister suggereren 
dat de regering beter wil luisteren naar de mensen die de afgelopen vier jaar vooral 
lijdende voorwerp van beleid waren. De SP-fractie hoopt dat deze suggestie wordt 
waargemaakt, want dat is hard nodig.

Twee weken terug heeft de minister haar selectie van toekomstige prachtwijken bekend 
gemaakt, met inbegrip van de wijze waarop ze de wijken geselecteerd heeft. Daarmee is 
duidelijk welke maatlat zij hanteert. Wij zouden graag ook zien dat de berekening die 
geleid heeft tot de rangorde van de wijken gepubliceerd wordt, zodat belanghebbenden 
aan de bel kunnen trekken als die rekensom naar hun mening niet klopt. 

De SP-fractie miste overigens bij de fysieke criteria de aanwezigheid van groen-, speel- 
en sportvoorzieningen. Dat zijn cruciale elementen voor de leefbaarheid van wijken.

Principiëler is de kritiek dat de minister met haar krachtwijken lijkt te kiezen voor een 
alles-of-niets benadering, terwijl de kwaliteit van wijken varieert op een schaal van 
ideaal tot belabberd, en alles er tussenin. Bij zo’n glijdende schaal past een 
gereedschapskoffer waar je per geval wat meer of minder instrumenten uit haalt.

Het is prima dat er geld, veel geld, geïnvesteerd wordt in de 40 geselecteerde wijken. 
Maar dat mag er niet toe leiden dat er straks 400 wijken en wijkjes, die net buiten de 
boot vielen, nóg verder achteruit kachelen. Wat gaat de minister doen in alle wijken die 
niet tot de 40 behoren, maar wél ook de nodige tot zelfs heel veel problemen hebben?

Het spiegelbeeld van de probleemwijken die straks prachtwijken moeten worden zijn de 
even eenzijdige witte dure wijken in de randgemeenten. Wat gaat de minister doen aan 
het gevarieerder maken van deze wijken? Ondanks de convenanten van minister Dekker 
uit juni 2005 is er op dit punt nog vrijwel niets veanderd, in sommige regio’s is de 
tweedeling zelfs nog groter geworden.

Daarmee kom ik op andere vraag over het integratiebeleid: wat gaat deze minister 
samen met haar collega’s van onderwijs doen aan het bevorderen van gemengde 
scholen? Blijft het bij de twijfelachtige verbetering: één aanmeldingsdag, of komt er 
nog een fundamentelere aanpak?

Ondanks alle aandacht die er nodig is voor de wijken zou de SP-fractie graag zien dat 
de aandacht voor de huurtoeslag niet ondersneeuwt. Bijna 60% van de begroting van het 
ministerie van VROM bestaat uit het budget voor de huurtoeslag. Het gegeven dat de 
uitvoering van de huurtoeslag in handen is van de staatssecretaris van Financiën wil niet 
zeggen dat de minister van Wonen geen verantwoordelijkheid heeft.



Wat de SP-fractie betreft is en blijft zij eindverantwoordelijk voor de betaalbaarheid van 
het wonen. 
Er zijn een miljoen huishoudens van deze regeling en die hebben een paar belabberde 
jaren achter de rug: eerst is het mes gezet in de hoogte van de toeslag en daarna heeft de 
overheveling van de huursubsidie naar de Belastingdienst gezorgd voor een puinhoop 
bij de uitvoering, die nog steeds niet is opgeruimd.
Daarom heb ik enkele vragen over de huurtoeslag:
- allereerst de verantwoordelijkheidsvraag: is de minister van WWI met ons eens dat 

zij eindverantwoordelijk is en blijft voor het realiseren van de doelstellingen van de 
wet, dus ook niet aan de kant kan blijven staan als de uitvoering een zootje is.

- In het regeerakkoord staat dat de corporaties een bijdrage moeten leveren aan de 
betaalbaarheid van het wonen; heeft deze passage alleen betrekking op het 
huurbeleid van de corporaties, of is de regering van mening dat zij ook moeten 
meebetalen aan de huurtoeslag? Is om deze reden de wet betaalbaarheidsheffing 
aangehouden en niet ingetrokken?

Dan twee concrete vragen over de uitvoering:
- bij een werkbezoek van de Kamer aan de Belastingdienst werd door de dienstleiding 

bevestigd dat de splitsing van het huurjaar –van 1 juli tot 1 juli- en het 
huurtoeslagjaar –van 1 januari tot 1 januari- leidt tot veel extra bureaucratie en kans 
op fouten; de SP-fractie dringt er al langer aan om het huurjaar zo snel mogelijk 
gelijk te trekken met het huurtoeslagjaar? Vindt de minister dat ook en zo já zou het 
niet wijs zijn om de huurverhoging per 1 juli a.s. uit te stellen tot 1 januari? Het 
voordeel zou zijn dat de Belastingdienst meer tijd krijgt om orde op zaken te stellen. 
Het financiële effect voor de corporaties zou gecompenseerd kunnen worden door 
de huurverhoging per 1 januari naar rato aan te passen.

- Bij hetzelfde werkbezoek bleek dat de Belastingdienst mensen die mutaties melden, 
zoals een verandering van het aantal gezinsleden, doorverwijst naar de 
gemeentelijke basisadministratie. Dat leidt vervolgens tot een groot aantal foute 
beschikkingen, omdat de mutatie van het GBA pas veel later worden aangeleverd bij 
de Belastingdienst. Is de minister bereid om in overleg met haar collega’s van 
financiën en BZK de melding van mutaties te vereenvoudigen?

Tenslotte nog enkele opmerkingen over de koopsector, ook in relatie tot de wijkaanpak.
Het aandeel koop groeit gestaag, ook in de oudere wijken.
Daarmee nadert er een nieuwe opgave: het verbeteren van complexen met versnipperd 
eigen woningbezit, waarbij een toenemend aantal eigenaren zeer beperkte financiële 
ruimte heeft.
In combinatie met het ontbreken van professionele beheerorganisaties voor deze 
complexen zou het wel eens knap lastig kunnen worden om deze complexen op peil te 
houden, zeker als het om appartementen gaat.
De eerste opgave komt er al aan: de grootschalige investeringen die nodig zijn in 
energiebesparing.
Wat denkt de minister de komende tijd te ondernemen om de organisatiegraad en 
professionaliteit in de koopcomplexen aan de onderkant van de markt te verbeteren?


