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De nieuwe Woningwet maakt een serieuze aanpak van regionale problemen in 
de volkshuisvesting mogelijk. Een belangrijk winstpunt, vindt Jop Fackeldey. 
Maar nog niet alles is helder. Zal het Rijk bijvoorbeeld niet toch via het 
volkshuisvestelijk toezicht bemoeienis opeisen? 
 

 

Hoe ziet de lokale volkshuisvesting er uit als de nieuwe wet straks een paar jaar in werking is? 

'Dat hangt niet alleen van die wet af. We hebben bijvoorbeeld nog steeds te maken met die vervelende 

verhuurdersheffing, die is met deze wet nog niet weg. En ik denk dat die veel meer effect heeft. Los 

daarvan is het grote winstpunt van deze wet dat we goed kunnen inspelen op regionale en lokale 

verschillen. Op de gespannen of juist minder gespannen woningmarkt in een regio, de demografische 

bevolkingsopbouw, de wachtlijsten: de Woningwet verplicht ons om daar echt rekening mee te 

houden. Bovendien moet dat keurig in een gelijkwaardige driehoek van huurders, corporaties en 

gemeenten gebeuren. Daardoor zal er veel meer eenheid in het volkshuisvestelijk beleid ontstaan.'  

 

Kent de Woningwet nog onduidelijkheden? 

‘Het is nog niet helemaal helder op welke manier gemeenten informatie krijgen over de lengte van de 

financiële polsstok van de corporaties. Dat is voor gemeenten een belangrijk punt. Als ik als 

wethouder met een corporatiedirecteur praat over groot onderhoud in een blok woningen, of over 

investeringen in nieuwbouw of leefbaarheid, begin ik dat gesprek nu nog met een 

informatieachterstand. Een helder oordeel over de financiële mogelijkheden van de corporatie door 

bijvoorbeeld een financiële autoriteit maakt dat gesprek duidelijker. Dan gaat het gesprek niet meer 

over de vraag of de corporatie die investeringen kan doen, maar of ze het wil doen. En dat is een 

politieke discussie. Een tweede punt is de scheiding van DAEB en niet DAEB-activiteiten. Dat blijft 

ingewikkeld. En het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat dat betekent voor de financiering van 

niet-DAEB-activiteiten die voor wijken cruciaal zijn en alleen door corporaties gedaan worden. Tot 

slot is evenmin helemaal helder hoe het volkshuisvestelijk toezicht nu precies geregeld is. Gaat de 

nieuwe Woonautoriteit zich namens het Rijk beperken tot governance en dat soort zaken? En ligt het 

volkshuisvestelijk toezicht feitelijk bij de gemeenten omdat die toezien op het nakomen van de 

prestatieafspraken? Of speelt de Woonagenda die de minister opstelt hier nog een rol? En gaat via de 

Autoriteit het Rijk meekijken hoe corporaties en gemeenten het geregeld hebben? Ook al staat in de 

Woningwet dat het primaat bij de gemeente ligt, ik bespeur bij de landelijke overheid toch de neiging 

om er ook nog iets van te vinden. Dat is trouwens een aloud dilemma bij decentralisaties.' 

 

Over decentralisaties gesproken. Hebben gemeenten daar nu niet de handen vol aan? Is er wel tijd 

voor extra bemoeienis met de volkshuisvesting? 

'Daar ligt juist een kans. Nu de gemeenten met de drie decentralisaties de regie krijgen over zorg en 

welzijn, ouderen en werk en inkomen kunnen we samen met de corporaties veel effectiever op 

wijkniveau maatwerk leveren. Dat wordt nu eenvoudiger dan het de afgelopen tien jaar is geweest. In 

de sociale wijkteams kunnen gemeenteambtenaren en corporatiemedewerkers hun informatie met 

elkaar verbinden. Door gewoon met elkaar in gesprek te gaan over concrete problemen in een wijk of 

straat. Daar hebben we geen ingewikkelde systemen van gegevensoverdracht voor nodig.' 

 



Tot slot: heeft u ook nog  grote punten van zorg rondom de nieuwe wet? 

'Zoals ik al zei: het is een goede zaak dat de nieuwe wet huurdersorganisaties een veel sterkere stem 

geeft. Het vinden van voldoende mensen met de tijd en de kwaliteit om zich in de ingewikkelde 

materie te verdiepen, is echter wel een punt van zorg. Formeel ligt de opdracht om 

huurdersorganisaties te professionaliseren bij de woningcorporaties. Maar ik vind het echt een 

gezamenlijke opdracht voor gemeenten en corporaties om de juiste mensen te vinden, op te leiden en 

te ondersteunen. 

Maar mijn grootste punt van zorg is momenteel niet de nieuwe Woningwet, maar de bereikbaarheid en 

betaalbaarheid van sociale huurwoningen. In veel gemeenten staat die ernstig onder druk. Daar maak 

ik mij nu met afstand de meeste zorgen over.' 

 


