
Brief 3-11-2020 (zie ook stuk nr 20-372 – de bijlage werd eerder voor 
kennisgeving aangenomen in de raad van 29-10-2020; op verzoek van 
Huurdersvereniging WijWonen is nu de brief toegevoegd 
 
Geacht college van B&W, geachte gemeenteraad, 
 
Hierbij richt huurdersvereniging Wijwonen zich tot u. 
Vanwege het nijpend tekort aan huurwoningen, zeker in de midden-
sector, vragen wij uw aandacht voor het volgende.( zie ook de bijlage.) 
Graag ontvangen wij een /reactie antwoord van u hierop. Wat kan/gaat 
de gemeente doen? 
 
 
De gemeente als huisbaas?  
 
Moet de gemeente Oude IJsselstreek zelf huizen gaat bouwen voor 
middeninkomens? 
Een nieuwbouwproject in de gemeente Rijswijk. Beeld © ANP 
Er is op veel plekken in Nederland een schreeuwend tekort aan zgn. 
'middenhuur', woningen met een huurprijs tussen ongeveer 740 en 1000 
euro per maand. 
En dat tekort drijft inwoners in de middenklasse de gemeente uit. 
Men verdient te veel om in aanmerking te komen voor een sociale 
huurwoning, maar te weinig om een huis te kunnen kopen. 
Huurdersvereniging WijWonen stelt daarom een radicaal initiatief voor: 
de gemeente gaat zelf vrijesectorwoningen bouwen.  
De marktpartijen pakken dit niet voldoende op, terwijl de vraag groot is. 
Woningcorporatie Wonion wordt belemmerd door o.a de 
verhuurdersheffing. 
Een paar particuliere verhuurders zijn op de woningmarkt actief maar die 
zitten qua huurprijs te hoog. 
En dus is, wat de huurdersvereniging betreft, de overheid aan zet.  
De gemeente Oude IJsselstreek kan bouwen op ‘eigen grond’. Dat 
maakt de exploitatie makkelijker.  
Bovendien is winst niet het belangrijkste voor de gemeente.  
De huurdersvereniging denkt daarom dat er een 'sluitende businesscase' 
te maken is. 
We denken daarbij ook aan de mogelijkheden van bijvoorbeeld een 
woonfonds, waarbij wordt samengewerkt met de woningcorporatie en zo 
mogelijk private partijen.  
 
Mvg, 
Huurdersvereniging WijWonen. 
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Om in deze bijzondere tijd effectief in contact te komen en blijven met de
leden van huurdersvereniging Wij Wonen, heeft het bestuur besloten
de komende periode wekelijks een nieuwsbrief te maken en te
versturen. In ieder geval per e-mail. Uiteraard kunt u de nieuws-
brief ook op onze website (terug)lezen www.wijwonen.com. 
We denken met deze nieuwsbrief in ieder geval direct te kunnen 
inspelen op de actualiteit en u op de hoogte houden van nieuws
en de laatste ontwikkelingen op het gebied van wonen en huren.
Veel leesplezier toegewenst!

De gemeente als huisbaas? 

Nieuwsbrief



Als de markt het niet oppakt, dan moet de overheid het

maar doen. Ook een gemeente kan zelf in de woning-

bouw en -verhuur stappen. Gemeenten kunnen zelf een

nieuwbouwproject starten en huurwoningen neerzetten,

bedoeld voor het middeninkomens. Die groep kan nauwe-

lijks fatsoenlijke, betaalbare woningen krijgen in de 

gemeente. Die woningen zijn er nu niet of nauwelijks.

Er is op veel plekken in Nederland een schreeuwend tekort aan

zogenaamde 'middenhuur', woningen met een huurprijs tussen

ongeveer 740 en 1000 euro per maand. En dat tekort drijft 

middeninkomens de gemeente uit, met alle gevolgen van dien.

Die groep valt nu tussen wal en schip. Ze verdienen te veel om

in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, maar te

weinig om een huis te kunnen kopen. Huurdersvereniging Wij

Wonen stelt daarom een radicaal initiatief voor: de gemeente

gaat zelf vrijesectorwoningen bouwen. 

De marktpartijen blijken namelijk niet in staat dat soort 

woningen te bouwen en pakken dit niet op, terwijl er een grote

vraag naar dit soort woningen is. Vooral voor meerpersoons-

huishoudens, zeg maar gezinnen. Woningcorporatie Wonion kan

het niet omdat de investeringsruimte wordt ‘weggekaapt’ door

de rijksoverheid in de vorm van de verhuurdersheffing.  Er zijn

wel een paar particuliere verhuurders op onze woningmarkt 

actief, maar die zitten boven het middensegment, qua prijs. En

dus is, wat de huurdersvereniging betreft, de overheid aan zet.

We realiseren ons dat dit een oplossing is die niet in het boekje

staat. Dit is ook een vrij onorthodoxe manier, maar de gemeente

kan dat wel. Gemeenten hebben lage financieringslasten, 

vanwege de lage rente en ze hoeven niet zo'n heel hoog 

rendement te halen. 

Onze gemeente telt weinig huurwoningen in de vrije sector. 

Die zijn in handen van kleinere en grote verhuurders. Denk aan

een winkeleigenaar die het appartement boven haar winkel 

verhuurt, maar ook aan grote institutionele beleggers met vaak

tientallen huurwoningen, zoals pensioenfondsen. 

Normaal gesproken bouwen dat soort investeerders nieuwe

huurwoningen. Dat zijn langlopende beleggingen, die wel 

rendabel moeten zijn. Voor dat type belegger is het tot nu toe

interessanter om duurdere huurwoningen te bouwen, want dat

levert simpelweg meer winst op.

Natuurlijk zullen vastgoedbelangenclubs kritisch reageren op 

dit idee. Marktverstoring zullen ze zeggen. Ontwikkelaars 

klagen altijd al over te hoge grondprijzen, waardoor ‘midden-

huur’ niet rendabel zou zijn. De huurdersvereniging snapt wel

dat beleggers dit niet leuk vinden, maar helaas. Er is een

enorme behoefte aan betaalbare huurwoningen. Linksom of

rechtsom, die moeten er gewoon komen. 

Is dat marktverstoring? Volgens ons niet.

De gemeente Oude IJsselstreek kan bouwen op ‘eigen grond’.

Dat maakt de exploitatie makkelijker. Bovendien is winst niet

het belangrijkste voor de gemeente. De huurdersvereniging

denkt daarom dat er een 'sluitende businesscase' te maken is.

We denken daarbij ook aan de mogelijkheden van bijvoorbeeld

een woonfonds, waarbij wordt samengewerkt met de woning-

corporatie en zo mogelijk private partijen. 

Reacties naar info@wijwonen.com

Moet de gemeente Oude IJsselstreek zelf huizen gaat bouwen voor middeninkomens?
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