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Algemeen Overleg Arrangement Overheid-woningcorporaties, 1 juli 2009.
Inbreng SP-fractie/Paulus Jansen

(inleiding)

Dit overleg heeft als titel “Arrangement overheid-woningcorporaties”, maar eigenlijk 
zou het moeten gaan over de vraag: Hoe veroveren we onze woningcorporaties weer 
terug? Hoe zorgen we ervoor dat het weer instrumenten van en voor de huurders 
worden? Emancipatieorganisaties met betrokken huurders in plaats van door 
technocraten geleide megaorganisaties, waar de sluitende bussinesscase en een
evenwichtige portfolio het hoogste doel zijn.

Veel woningbouwverenigingen zijn ooit begonnen als organisaties van en voor de 
huurders, met optimistische namen als Beter wonen, de Vooruitgang of de 
Samenwerking. Of Rochdale, genoemd naar de eerste coöperatieve vereniging ter 
wereld, opgericht door Engelse wevers die het beu waren om door hun bazen ook nog 
na werktijd uitgebuit te worden via gedwongen winkelnering. Het is vrees ik niet 
toevallig dat we het tegenwoordig moeten doen met namen als Vestia, Habion of 
Mitros.

De overheid zou de vooruitgang en de vernieuwing een handje moeten helpen, in plaats 
van de technocraten op het schild te hijsen. En dat is precies wat er de afgelopen 25 jaar 
gebeurd is. Eerst zijn de huurders buitenspel gezet door de verenigingen het leven zuur 
te maken met het Raad van Toezicht model. Vervolgens zijn de gemeenten 
uitgerangeerd als toezichthouder zonder dat daar een andere vorm van maatschappelijke 
verankering voor terugkwam. Een enorme schaalvergroting overgoten met een flinke 
scheut neoliberaal denken deed de rest.

De regering zet in zijn voorstel over het arrangement in op versterking van het intern 
toezicht. Maar erkent de minister dat intern toezicht vooral reactief handelt, terwijl het 
bij de maatschappelijke verankering zou moeten draaien om preventief handelen? De 
huurders en de lokale overheden zouden het beleid –zeg maar: het beantwoorden van de 
wat-vraag- moeten bepalen in plaats van de kaste der directeur-bestuurders.

(kerntaken, nevenactiviteiten)

Hoe moeten de kerntaken en de toelaatbare nevenactiviteiten van de corporaties er in de 
toekomst uitzien? De commissie Meijerink heeft het niet over kerntaken maar over het 
werkveld, dat verdeeld wordt over de deelvelden moet, kan en mag. Op hoofdlijnen 
neemt de minister deze visie over, voor wat betreft de plaatsen waar de corporatie mag 
investeren gaat hij zelfs nog wat verder.

Ten opzichte van het BBSH zie ik dit op twee punten een radicale koerswijziging:
- er is geen wettelijke belemmering meer om onrendabel te investeren in 

maatschappelijk vastgoed; in het huidige BBSH moet het maatschappelijk kapitaal 
worden aangewend voor de volkshuisvesting, dus niet voor een buurthuis of een 
school, hoe nuttig deze gebouwen ook zijn. Laat staan voor een boot of een 
voetbalstadion.
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- Er wordt niet langer geëist dat investeringen buiten de kerntaak van de 
volkshuisvesting een relatie dienen te hebben met de wijken waar het woningbezit 
staat; je mocht dus wel een buurthuis bouwen in de wijk waar je veel huurwoningen 
hebt staan, maar geen schouwburg in de binnenstad.

Kan de minister bevestigen dat er in zijn visie geen enkel bezwaar meer is tegen het 
weglekken van maatschappelijk volkshuisvestingskapitaal naar om het even welke 
andere maatschappelijke activiteit, zolang het intern toezicht en de gemeente het maar 
zien zitten?

Dit is echt de dood in de pot. Ik zou niet weten wat je op grond van deze criteria nog 
zou kunnen tegenhouden in situaties dat lokale overheden en corporaties twee handen 
op één buik zijn. Stel dat een corporatie straks een bordeel wil ontwikkelen, met als 
argument dat dit project zich richt op een zwakke groep, een emancipatorische functie 
heeft en bijdraagt aan de wijkeconomie. Wat kan de minister met het voorgestelde 
instrumentarium nog doen om daar een stokje voor te steken? Of wil hij er helemaal 
geen stokje voor steken?

Het bouwen en beheren van sociale huurwoningen dient ook in de toekomst de kerntaak 
van de corporatie te blijven. 
Primair voor de mensen met de laagste inkomens en anderen die niet op eigen kracht in 
hun huisvesting kunnen voorzien.
Primair in de vorm van huur en sociale koop.

Investeringen in ander vastgoed zouden wat ons betreft aan de volgende criteria moeten 
voldoen:
- Ze worden alléén toegestaan als de corporatie op zijn kerntaak een rapportcijfer 8 

scoort;
- ze moeten een relatie hebben met een kerntaak;
- de investeringen moeten proportioneel zijn; 5 of 10% kan; 50% is buitensporig; 
- ze moeten zichzelf bedruipen;
- er moet geen alternatieve investeringsmogelijkheid zijn met een hoger rendement 

voor de kerntaken;
- er moet draagvlak voor bestaan bij de huurders;
- en tenslotte, daarover zijn we het met de regering eens, ze moeten worden 

ondergebracht in een aparte dochter.

Is de minister bereid om de criteria voor investeringen in vastgoed door corporaties 
alsnog aan te scherpen? Zo niet, dan zullen we hem daar bij het wetsvoorstel bij gaan 
helpen!

(staatssteun)

Daarmee kom ik op de staatssteundiscussie. Het kost me enige moeite om hier niet al te 
cynisch over te worden: hoezo staatssteun? De laatste exclusieve rijksbijdragen voor de 
corporaties zijn bij mijn weten in 1993 afgeschaft, de minister van Financiën plukt deze 
maatschappelijke ondernemingen zonder winstoogmerk harder dan de meest perverse 
projectontwikkelaar en de gemeenten willen tegenwoordig voor de grond ten behoeve 
van sociale woningbouw de hoofdprijs vangen!
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Hoe is het mogelijk dat Brussel het lef heeft om hier nog het woord staatssteun in de 
mond te nemen, hoe is het mogelijk dat de minister van WWI daar serieus het gesprek 
over aangaat? Wij maken hier zelf wel uit welke doelgroep door de corporaties bediend 
wordt en dat is wat ons betreft een veel ruimere groep dan de laagste inkomens die 
aanspraak kunnen maken op huurtoeslag.

Ook de middeninkomens mogen tot de doelgroep gerekend worden. Enerzijds vanwege 
het breed gedeelde streven naar gemengde wijken, anderzijds vanwege de woonlasten 
die de middeninkomens in een aantal regio’s in de koopsector zouden moeten 
ophoesten. Probeer met een inkomen van anderhalf keer modaal en een huishouden met 
twee kinderen in Amsterdam eens een betaalbare geschikte koopwoning te vinden.
Die groep is blij als er nog een alternatief is in de vorm van een huurwoning van 500 tot 
700 euro.

(landelijke toelating)

De minister wil corporaties die daarom vragen een landelijke toelating geven. Dit is wat 
de SP-fractie betreft in zijn algemeen een slechte zaak. Corporaties moeten een lokale 
binding hebben, zowel vanuit het oogpunt van de klanten –huurders en 
woningzoekenden- als vanwege evenwichtige machtsverhoudingen.

De invloed van een lokale huurdersorganisatie of een gemeentebestuur bij een landelijk 
opererende corporatie is door middel van wetgeving nauwelijks te verzekeren. Je bent 
afhankelijk van de invulling die de corporatie daar zelf aan geeft. Riskant.

Voor de meeste corporaties is een lokaal of regionaal speelveld de beste keus uit het 
oogpunt van maatschappelijke verankering. Soms zou je een uitzondering kunnen 
maken, bv. voor een categorale corporatie die een betrekkelijk dunne doelgroep bedient.
Onderschrijft de minister dat de lokale binding van corporaties met een verspreid 
woningbezit minder goed gewaarborgd is en zo ja, waarom gaat hij dan zo gemakkelijk 
strooien met landelijke toelatingen?

(schaalvergroting)

Ook bij de schaalvergrotingsdiscussie vaart de minister een zeer liberale koers. Naar de 
mening van de SP-fractie blijkt uit alle harde cijfers dat grote corporaties gemiddeld 
slechter presteren dan middelgrote en kleine. Ik verwijs naar de jaarlijkse rapportcijfers 
van het KWH, maar ook naar de eigen brancheinformatie van Aedes. Grote corporaties 
bouwen minder sociale huurwoningen en slopen en verkopen er juist méér dan hun 
kleinere collega’s. Dat zou je toch aan het denken moeten zetten? Waarom zet deze zeer 
intelligente minister op dit punt dan toch het verstand op nul?

De fusietoets waar hij van spreekt is een wassen neus. Die is er al jaren en tot nu toe is 
iedere fusieaanvraag wegens grote maatschappelijke meerwaarde goedgekeurd.

Een laatste vraag op dit punt: waarom wordt niet in de wet verankerd dat een mislukte 
fusie –dat is een fusie die de beloofde voordelen niet waarmaakt- ontbonden kan, en 
misschien wel moet worden?
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(zeggenschap huurders)

We moeten proberen om te bevorderen dat corporaties dichtbij de huurders staan, naar 
hen luisteren. Daarvoor is het nodig dat huurders méér te zeggen krijgen, dat roepen we 
al jaren. Waarom slechts het voordrachtrecht voor twee commissarissen bij de 
huurdersorganisatie? Waarom geen rechtstreekse verkiezing van de helft plus één leden 
van de RvC door de huurders?

Waarom krijgen huurders niet het recht om als ze ontevreden zijn over de wijze waarop 
hun corporatie ze behandelt collectief over te stappen naar een andere corporatie, met 
inbegrip van de woningen die ze huren? In het oerconservatieve Engeland bestaat de 
ballot al jaren. Maar het gidsland Nederland heeft de huurders afgerasterd in een aparte 
huurdersvereniging die alles mag zeggen maar niets te vertellen heeft.

Ook een brede doelgroep waartoe ook de middenklasse behoort draagt bij aan de 
versterking van de zeggenschap van de huurders. Ik sprak laatst een corporatiedirecteur 
die beweerde dat er onder zijn huurders geen geschikte kandidaten meer te vinden zijn 
voor een raad van commissarissen. Als dat zo is –wat ik overigens betwijfel- is dat een 
teken aan de wand.

(lokale verankering)

Als we de verankering van de corporatie willen verbeteren is daarvoor ook een grotere 
betrokkenheid van de gemeenten in hun werkgebied, en vooral van de volksvertegen-
woordigers in die gemeenten, nodig. 

Voor de gemeenten stelt de minister dat het maken van een woonvisie en prestatie-
afspraken met de lokale corporaties heel belangrijk is. Maar tegelijkertijd is het 
vrijblijvendheid troef, want gemeenten die daar geen zin in hebben hoeven helemaal 
geen woonvisie en prestatieafspraken te maken.

De SP-fractie vindt die vrijblijvendheid ongewenst. Ongewenst voor de huurders en 
woningzoekenden in die gemeenten, maar vaak ook ongewenst voor buurgemeenten die 
de wrange vruchten plukken van dit laissez faire beleid. Als een gemeente met 
voornamelijk koopwoningen, die dit vooral zo wil houden, helemaal niets doet aan de 
sociale huursector versterkt dit de bestaande tweedeling. Dat is slecht voor de huurders 
in die gemeente, maar ook slecht voor de regio. Waarom wordt er geen einde gemaakt 
aan deze vrijblijvendheid? Gemeenten kunnen zich toch ook niet onttrekken aan hun 
verplichtingen op grond van de WMO?

(extern toezicht)

Dan tenslotte het extern toezicht. Dat heb ik voor het laatst bewaard, zodat ik positief 
kan eindigen.
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Wij zijn het helemaal eens met het voorstel om het Centraal Fonds voor de 
Volkshuisvesting uit te bouwen tot een complete onafhankelijke toezichthouder. Wij 
stellen voor het CFV bij deze gelegenheid om te dopen tot Waakhond voor de 
Volkshuisvesting.

De SP-fractie onderschrijft ook dat de minister verantwoordelijk blijft voor het uitdelen 
van de zwaarste sancties. Die zullen hopelijk niet vaak nodig zijn, maar in dergelijke 
situaties is het wenselijk dat er een directe vorm van controle door de 
volksvertegenwoordiging mogelijk is.
Waarom wordt trouwens in het nieuwe stelsel het ontslag van de directeur-bestuurder(s) 
niet opgenomen als sanctie tegen verwijtbaar wanbeleid? Ik dacht dat we afgelopen 
maanden toch voldoende voorbeelden gezien hebben waar dit aan de orde moet zijn.

(tot slot)

Het is mooi dat we na vijf jaar discussiëren nu eindelijk een blauwdruk van de regering 
hebben voor het speelveld en de maatschappelijke verankering van de corporaties.

Maar de minister zal het komend half jaar nog hard moeten verbouwen aan dit voorstel, 
wil het op enthousiasme van de SP-fractie en de huurders kunnen rekenen.


