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Eerste termijn SP

MdV,

Deze eerste programmabegroting voor wonen, wijken en integratie gaat over prima te 
omschrijven maatschappelijke problemen, zoals:
- het schreeuwend tekort aan betaalbare woonruimte;
- de tweedeling tussen probleemwijken en prachtwijken, vaak langs etnische grenzen;
- en ten gevolge daarvan: de gebrekkige integratie van allochtone Nederlanders

Concrete problemen vragen om concrete oplossingen en een minister die haar 
verantwoordelijkheid neemt. Maar neemt deze minister wel haar verantwoordelijkheid?
Negen maanden na haar aantreden lijkt ze vooral een sport te maken van zoveel 
mogelijk hete hangijzers doorschuiven naar gemeenten, woningcorporaties en de markt.

Wat is de score tot nu toe? Het politieke paradepaardje van de wijkaanpak blijkt 
volledig betaald te worden door de woningcorporaties en dus door de huurders met de 
laagste inkomens.  De invulling van de wijkaanpak wordt overgelaten aan de 
gemeenten, de minister beperkt zich tot de rol van inspirator en aanjager. Ik hoop dat 
anderen die rol waarderen, maar ik vrees het tegendeel!

Deze minister neemt geen politieke verantwoordelijkheid voor de in het regeerakkoord 
beloofde nieuwbouwproductie en wil zelfs geen afspraken met de woningcorporaties 
over een minimum aantal sociale huurwoningen. Intussen heeft het aantal gesloopte 
sociale huurwoningen in 2006 een all time high bereikt en neemt de voorraad sociale 
huur jaar op jaar af.

De minister wil zich niet bemoeien met bovenwettelijke huren, de  kwaliteit van de 
dienstverlening van woningcorporaties, de woningtoewijzing, energiebesparing bij 
woningonderhoud of de klachtenafhandeling van woningcorporaties.

Haar reactie op het VROM-rapport dat een vernietigende analyse geeft over de 
financiële bemoeienis van de overheid met de woningmarkt schuift deze minister zo ver 
mogelijk vooruit.

Voorzitter, dit is slechts een bloemlezing uit de oogst van de afgelopen negen maanden.
Je zou bijna gaan denken dat WWI staat voor Wegwuiven, Wegschuiven en Indekken.

Dit kan je ook niet meer verbergen door de Kamer de laatste week voor de 
begrotingsbehandeling te bombarderen met 40 last-minute stukken. De SP-fractie zal 
waar nodig na de begroting nog om aparte behandeling van deze stukken vragen. 

Wat ons betreft moet de minister snel haar werkstijl aanpassen, conform het advies van 
de VROM-raad; “Treed op als marktmeester, benoem expliciet de publieke belangen op 
de woningmarkt en borg deze via wettelijke kaders, afspraken met belanghebbenden en 
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financiële stimulansen en grijp in waar partijen onvoldoende hun verantwoordelijkheid 
nemen.”

Daarmee kom ik op de drie kerntaken van deze minister, te beginnen met het 
integratiebeleid.

Onder de twee vorige kabinetten Balkenende hadden we een minister van 
vreemdelingenzaken en integratie. 
Na de formatie is integratiebeleid gecombineerd met wonen en wijken.
Wat de SP betreft een betere combinatie, omdat integratie voor een belangrijk deel tot 
stand komt in de wijken en op de scholen in die wijken.
Het tegengaan van segregatie is wat ons betreft een kerntaak van deze minister.
We hebben inmiddels bij het wetgevingsoverleg de toezegging gehad dat de minister 
samen met haar collega’s van onderwijs een voorstel uitwerkt voor gemengd wonen en 
gemengd leren monitors.
Dat is mooi, maar veel belangrijker is dat de segregatie écht wordt teruggedrongen.
Dat begint met het wonen.
De minister wil méér betaalbare huurwoningen in wijken waar nu het aandeel van deze 
woningen nog laag is. Mee eens, maar dat werkt pas op termijn.
Marcel van Dam heeft onlangs voorgesteld om voortaan 5% van de vrijkomende sociale 
huurwoningen in de betere wijken toe te wijzen aan mensen uit achterstandswijken en 
vice versa.
Wij hebben een alternatief. De woonruimte wordt op dit moment verdeeld op basis van 
inschrijfduur. Degene met de langste inschrijving krijgt de woning.
De SP-fractie stelt voor om diegene die kiest voor een woning in een andere dan voor 
hem “gebruikelijke” wijk een bonus te geven op zijn inschrijfduur.
Zo schuif je op in de rangorde van belangstellenden en maak je meer kans op het huis.
Het blijft echter mogelijk om op alle woningen te reageren en er veranderd evenmin iets 
aan de gemiddelde kans van woningzoekenden op een woning.
Graag een reactie op dit voorstel, waarover ik overweeg een motie in te dienen.

De Stichting Steunpunt Remigratie houdt zich bezig met het verlenen van ondersteuning 
aan Nederlandse Marokkanen die zijn geremigreerd.
Ze werden in het verleden gefinancierd door Cordaid, maar dit is weggevallen toen deze 
organisatie zich terugtrok uit Noord-Afrika.
Sindsdien moeten ze ieder jaar schooien om een subsidie van de overheid.
Er zijn bij de begrotingen van 2006 en 2007 amendementen ingediend door de heer 
Dijsselbloem, om het probleem voor één jaar op te lossen, met het verzoek aan de 
regering om te werken aan een structurele oplossing. Die is er nog steeds niet. 
Vandaar mijn amendement op nr. 9. 

Over de ellende bij de inburgeringstrajecten hebben we het al uitgebreid gehad bij het 
overleg over het deltaplan inburgering. Het is te gek voor woorden dat het 
regeerakkoord het aantal inburgeringstrajecten wil verdubbelen, maar er in 
werkelijkheid in 2007 vijf keer minder cursussen zijn gestart.
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Daardoor hebben alleen al de Rotterdamse ROC’s 350 leerkrachten ontslag aangezegd. 
Goed opgeleide mensen vliegen de laan uit terwijl ze straks hard nodig zijn voor de 
taalcursussen. Ik heb op verzoek van de minister de motie over de ROC’s aangehouden 
om haar de gelegenheid te geven om orde op zaken te stellen. Dat was drie weken 
geleden. Ik zou graag horen wat het overleg van de minister heeft opgeleverd, anders 
breng ik de motie alsnog in stemming.

Ik kom op het thema wonen.

De VROM-raad heeft afgelopen maand het meest vernietigende advies uit zijn historie 
uitgebracht. De financiële bemoeienis van de overheid met de woningmarkt is volstrekt 
uit balans, met de hypotheekaftrek als belangrijkste oorzaak. De fiscale kosten bedragen 
nu 10 miljard euro netto, tegen 1,8 miljard voor de huurtoeslag.
De VROM-raad pleit voor een geheel nieuwe regeling voor de betaalbaarheid van het 
wonen, waarbij huren en kopen vergelijkbaar behandeld wordt en alleen een subsidie 
gegeven wordt voor de betaalbaarheid van basiskwaliteit voor die huishoudens die dat 
anders niet kunnen betalen. 
Het geld dat je dan overhoudt wil de VROM-raad gebruiken voor onder meer het 
verruimen van locatiesubsidies voor bouwen op moeilijke locaties. Zo doen we écht iets 
aan de woningnood op een manier waarop we tegelijkertijd een halt toeroepen aan de 
verrommeling van Nederland. Hoe kan het dat deze minister de discussie over dit 
belangrijk advies naar achter schuift? Ik overweeg een motie op dit punt.

De SP-fractie schat dat de komende jaren de netto kosten voor hypotheekaftrek door 
stijging van de totale omvang van de lening en de rentestand jaarlijks met 0,5 tot 1 
miljard zullen stijgen. Dat geld zal opgebracht moeten worden door álle 
belastingbetalers en door bezuinigingen die vaak neerslaan bij het armste deel van de 
bevolking. In dit licht vind ik het onacceptabel dat de minister nog steeds geen 
oplossing gevonden heeft voor het volledig terugdraaien van de 200 miljoen 
bezuiniging op de huurtoeslag door haar voorganger. Ook daarover wil ik in tweede 
termijn een motie indienen.

Daarmee kom ik op de woningcorporaties. Een flink aantal corporaties zet zich met hart 
en ziel in voor hun sociale taak. Maar helaas zijn er ook een groeiend aantal zwarte 
schapen die zich, in de rug gesteund door het overheidsbeleid van de afgelopen 15 jaar, 
weinig of niets gelegen laten liggen aan hun huurders.  Die fusie op fusie stapelen, 
ondanks kamermoties die het tegendeel beogen. Met directeur-bestuurders die zichzelf 
vorstelijke vergoedingen toekennen, ondanks kamermoties die zeggen: minister grijp in!

In 2006 waren er volgens opgave van de minister al 73 corporatiebestuurders met 
inkomens boven de Balkenendenorm.  Ik mag geen namen noemen omdat de minister 
deze informatie als vertrouwelijk bestempelde, terwijl er een publicatieplicht is voor 
beloningen boven het salaris van de MP. Maar kan de minister mij uitleggen waarom ze 
het goed vindt dat een directeur van een middelgrote corporatie met 6.400 woningen in 
de provincie in 2006 naar huis ging met 343.000 euro?
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Dit soort directeuren verzamelt bij voorkeur een raad van commissarissen rond zich 
bestaande uit eigen woningbezitters, met zeker geen huurders van de eigen corporatie.
Voorzitter, wanneer gaat de minister op deze drie punten duidelijk maken waar ze de 
streep trekt, in plaats van deze perverse vorm van zelfregulering vrij baan geven?

Daarmee kom ik op de wijkaanpak, de financiering daarvan en de gevolgen van die 
financiering voor de opstelling van de corporaties. Ik zou allereerst graag een reactie 
krijgen van de minister op het volgens de berichten in de media tamelijk desastreus 
verlopen Aedes-congres van afgelopen vrijdag. Nu de corporaties definitief worden 
opgezadeld met een jaarlijkse extra belastingheffing van 500 miljoen euro stellen ze de 
bij het onderhandelaarsakkoord gemaakte afspraken over energiebesparing, nieuwbouw 
en betaalbaarheid weer ter discussie. 
Bovendien lieten vele corporaties die actief zijn buiten de 40 wijken, gesteund door 
gemeenten en huurdersverenigingen, ons de afgelopen weken weten dat ze het mes 
moeten zetten in hun investeringsprogramma als de minister van Financiën er met hun 
geld vandoor gaat.

Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Kan de minister ons bijpraten over de status van 
het Aedes-akkoord na afgelopen vrijdag?

Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting heeft ons inmiddels voorgerekend dat de 
vennootschapsbelasting in tien jaar méér vermogen afroomt naar de algemene middelen 
dan de optelsom van het wooninvesteringsfonds en de energie-investeringen.
Het weerstandsvermogen smelt als sneeuw voor de zon en bij ongewijzigd beleid zullen 
in 2016 maar liefst 61 corporaties door het financiële ijs gezakt zijn, tegen twee stuks op 
dit moment. Ook zal volgens het Centraal Fonds het weerstandsvermogen van de 
corporaties buiten de 40 wijken straks (2016) aanzienlijk lager zijn dan de corporaties 
binnen de veertig wijken.

Kan de minister ons uitleggen wat dit te maken heeft met verstandig beleid en met het 
creëren van draagvlak voor een verevening van vermogens waarbij de sterkste 
schouders de zwaarste lasten dragen? Is zij bereid om door het CFV nog een tabelletje 
te laten maken van de prognose voor de vermogensontwikkeling van de 50 rijkste 
corporaties binnen het door haar voorgestane model? Ik voorspel hier dat de gekozen 
aanpak de verschillen niet kleiner maakt maar in stand houdt.
En kan de minister ons uitleggen hoe het knelpuntenpotje van 30 miljoen voor alle niet-
40 wijken in G31-gemeenten zich verhoudt tot haar eerdere uitspraak dat álle goede 
projecten buiten de top-40 aanspraken kunnen maken op een bijdrage? Ook op dit punt 
overweeg ik een motie.

Voorzitter, mijn tijd zit er al weer op, ik sluit daarom af met een laatste vraag.

In het vorige kabinet hadden we te maken met minister Dekker. Zij was van liberale 
huize en wilde verantwoordelijkheden van de rijksoverheid voortaan overlaten aan 
decentrale overheden en de markt. De woningcorporaties moesten vooral zichzelf 
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controleren.  Nu hebben we een sociaaldemocratische minister die alles zoveel mogelijk 
wil overlaten aan decentrale overheden en de markt.
Kan de minister van WWI ons uitleggen wat er sinds de formatie eigenlijk veranderd is?
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