
(2eT SP, begroting Wonen/Rijksdienst, 20nov2013)

De heer Paulus Jansen (SP): 
Voorzitter. Ik heb nog slechts tijd voor een motie en een slotzin. 

Motie (33750-XVIII, nr. 6) 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat middeninkomens nu tussen wal en schip vallen bij het bemachtigen van een 
betaalbare woning; 

van mening dat het verruimen van de mogelijkheden voor corporaties om ook woningen toe te 
wijzen aan de middeninkomens het probleem van deze huishoudens kan verkleinen; 

van mening dat de primaire doelgroep voor de sociale huisvesting hier niet de dupe van moet 
worden; 

verzoekt de regering, te bevorderen dat huurwoningen in de categorieën goedkoop en betaalbaar bij 
voorrang worden toegewezen aan huishoudens uit de primaire doelgroep; 

verzoekt de regering tevens om de normatieve omvang van de kernvoorraad aan te passen aan de 
verruiming van de doelgroep en om zo nodig beleid te formuleren om de kernvoorraad op peil te 
brengen of te houden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door het lid Paulus Jansen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 6 (33750-XVIII). 

De heer Paulus Jansen (SP): 
Voorzitter. Ik zal mijn fractie adviseren om de steun aan een motie die de heer Monasch 
waarschijnlijk zal indienen afhankelijk te stellen van de steun voor de zojuist ingediende motie. 

De voorzitter: 
Ik zie dat de heer Verhoeven nog een vraag heeft. 

De heer Verhoeven (D66): 
Ik heb een vraag om uitleg. De heer Jansen heeft zelf een motie ingediend. Doelde hij daarop wat 
betreft de beoordeling door zijn fractie van de motie van de heer Monasch die straks wordt 
ingediend? 

De heer Paulus Jansen (SP): 
Wij hebben het de afgelopen twee dagen gehad over het vergroten van de doelgroep. Dat wordt 
door de PvdA-fractie bepleit en ook de SP-fractie is er een groot voorstander van. Alleen hebben 
wij steeds gezegd dat het aanbod van woningen daarop afgestemd moet zijn. De minister zegt over 
de kernvoorraad dat hij 1,6 miljoen woningen zat vindt: de corporaties hebben er nu 2,3 miljoen, 
dus ze kunnen er 700.000 verkopen of liberaliseren. Als je de doelgroep vergroot, zul je ook de 
kernvoorraad groter moeten maken en dus minder woningen moeten verkopen of liberaliseren. Zo 
simpel is het. 


