
 

Bergen op Zoom, 20 maart 2017 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Bergen op Zoom 

Betreft: Artikel 39 Stop de forse stijging van huren van soci ale- huurwoningen in Bergen op Zoom  

 

Geacht College, 

Naar aanleiding van de jaarlijkse beeldvormende bijeenkomst van de gemeenteraad, met als thema ‘Wonen en 
Volkshuisvesting op 9 februari 2018, is onze fractie bezorgd om de woonlastenstijging die woningcorporatie 
Stadlander doorvoert. Ook berichtgeving in de media noemt de forse stijging van de huren van sociale 
huurwoningen. Huurders zagen hun huren volgens de Woonbond sinds 2012 met bijna 15 procent stijgen. 
Gemiddeld kostte een sociale huurwoning vorig jaar 525 euro per maand. 

De PvdA wil dat de sociale huurwoningen beschikbaar en betaalbaar blijven voor mensen met een 
inkomen tot ten minste 38.000 euro per jaar. 

De PvdA wil dat de maximale huurgrens voor sociale h uurwoningen de komende jaren niet boven de 699 
euro per maand uitkomt.  

PvdA Bergen op Zoom vindt dat de huren in onze gemee nte voor de sociale doelgroep niet meer omhoog 
mogen gaan. 

Daarbij komt, dat de huurders verheffing die de cor poraties moeten betalen, wordt doorgerekend aan de 
huurders. Dat is ook de constatering van de Woonbon d, die de huurverhoging als 'een ramp voor de 
sociale huursector' bestempelt.  

De Woonbond heeft over de huurstijging de noodklok geluid, omdat steeds meer huurders niet meer kunnen 
rondkomen. Een deel van de huurstijging wordt weliswaar gecompenseerd door een hogere huurtoeslag maar 
volgens de Woonbond komen desondanks meer huurders in de problemen. Uit landelijke CBS-cijfers van 2015 
blijkt dat 18,3 procent van de huurders te weinig verdient om de huurlasten te kunnen dragen. 

Naar aanleiding van deze ontwikkeling stellen wij tevens het College de volgende vragen; 
 

• Hoe hoog is de woningnood voor sociale huurwoningen in algemene zin in Bergen op Zoom? 
Hoeveel woningzoekenden en huurders staan op wachtlijsten en hoeveel van hen hebben een 
urgentieverklaring? 

• Kunt u een overzicht verschaffen van het aantal vrijkomende sociale woningen enerzijds en het 
aantal statushouders dat de betreffende gemeenten zouden moeten huisvesten? Kunt u uw 
antwoord toelichten? 

• Hoe vaak vinden statushouders een woning in de particuliere sector per jaar? Kunt u een 
overzicht geven over de afgelopen 3 jaren? 

• Op welke manier wordt er rekening gehouden met schaarste van sociale huurwoningen in 
gemeenten en het toewijzen van het aantal statushouders? 

• Is het College bereid een uiterste inspanning te verrichten, nog voor de aankomende 
huurverhoging datum in 2018, door stevig te onderhandelen over het niet verhogen (bevriezen) 
van de huren van de sociale huurwoningen in het overleg met de Stadlander? Zo nee, waarom 
niet? 



• Is het College bereid een onderzoek in te stellen naar wat de mogelijkheden zijn om een 
woonkostenbijdrage voor kwetsbare groepen financieel betekend voor Bergen op Zoom (naar 
het voorbeeld van bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam)? Zo nee, waarom niet? 

• Is het College bereid de mogelijkheden te onderzoeken van een financieel vangnet 
(bijvoorbeeld d.m.v. tijdelijke huurgewenning) voor inwoners die werkeloos (reorganisaties, 
faillissement, geen verlening tijdelijke arbeidscontracten) zijn geworden (dus in de WW-
uitkering komen en zakken naar 70% van het laatst verdiende loon of minimum loon) en als 
gevolg daarvan enorm in inkomen dalen?  Daarmee wordt voorkomen dat zij gedwongen 
worden snel te moeten verhuizen, terwijl de praktijk uitwijst dat doorstroming op de 
woningmarkt in de huidige situatie bijna niet mogelijk is? (Voor inwoners die in de bijstand 
(WWB) komen bestaat een sociaal vangnet wel) Zo nee, waarom niet?. 

• Huurders, vooral ouderen, die hun eengezinswoning graag verruilen voor een kleinere 
woonruimte zien daar vaak vanaf vanwege een bijkomende forse huurverhoging. In Utrecht is 
een succesvolle proef gedaan door Woningcorporatie Portaal: ‘verhuizen naar een kleinere 
huurwoning bij gelijkblijvende huur’. De zo gewenste doorstroming kwam op gang. De PvdA 
ziet graag dat deze ‘verhuizingen naar een kleinere huurwoning bij gelijkblijvende huur’-proef 
ook uitgevoerd gaat worden door de Bergse woningcorporaties. Bent u bereid bij 
woningcorporatie Stadlander aan te dringen op het uitvoeren van deze proef? Zo nee, waarom 
niet? 

Graag zien wij de gestelde vragen schriftelijk beantwoord conform de art. 39-procedure van het Reglement van 
Orde.  

Namens de PvdA-fractie, 

Met sociale groet, 

Abdelaziz Danjaoui 

Raadslid PvdA 

 

 


