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De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 komen snel dichterbij.  

Dit terwijl de ambities van het huidige kabinet zeker niet zullen worden gehaald,  

wat uitermate zorgelijk is. 

Reguliere woningzoekenden worden inmiddels al 

jarenlang geconfronteerd met lange wachtlijsten 

en oplopende huizenprijzen. Ook hebben we een 

forse huisvestingsopgave, vooral om voor jonge

ren, dak en thuisloze mensen en kwetsbare 

groepen passende en vooral betaalbare huis

vesting te regelen. Het aantal economisch dak

lozen neemt toe en ongeveer 60.000 mensen 

wonen in woningsubstituten, zoals caravans en 

vakantiehuisjes. Gelukkig is er ook goed nieuws; 

het aantal huisuitzettingen neemt de afgelopen 

jaren flink af.

Graag hou ik een krachtig pleidooi om toekom

stige wethouders met de portefeuilles wijken en 

volkshuisvesting aan stevige geschiktheidseisen 

te onderwerpen. Omdat we in Nederland een 

enorme woningnood kennen, moeten we op 

zoek naar kandidaten die in staat zijn om vanuit 

verschillende invalshoeken met zowel publieke 

diensten, burgers, zorgverleners als vastgoed

partijen te acteren.

Niet overlaten aan de markt
Onder het kabinet Rutte II (VVD, PvdA) werd in 

2013 de veelbesproken verhuurdersheffing inge

voerd die inmiddels elk jaar goed is voor een 

opbrengst voor de staatskas van 1,7 miljard.  

Er werd destijds, ook door de PvdA, erg veel  

heil verwacht van marktpartijen en vastgoed

beleggers, terwijl de woningcorporaties door de 

overheid min of meer werden gedwongen om 

vooral te bouwen voor het middensegment huur. 

De liberalisering van de sociale volkshuisvesting 

in combinatie met een stagnerende 

bouwproductie, heeft desastreus uitgepakt voor 

woningzoekenden. Met nu een heuse wooncrisis. 

Het roer moet dus echt om.

Integrale visie
Gemeenten zijn uiteraard afhankelijk van de 

afspraken in een regeerakkoord van het nieuwe 

kabinet. Toekomstige wethouders van wijken  

en volkshuisvesting doen er goed aan zich niet 

meer te laten leiden door vruchteloze domein

discussies. Dat geldt overigens evengoed voor 

kandidaatwethouders met de portefeuilles 

sociaal domein, zorg, jeugdbeleid, en werk en 

participatie. Van wethouders mag worden ver

wacht dat zij op de genoemde beleids terreinen 

zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken en 

domeinoverstijgend samenwerken. Het beste 

economische en maatschappelijke verdienmodel 

is het huisvesten van kwetsbare woningzoeken

den (Housing First) en het voorkomen dat men

sen met een verhoogd risicoprofiel op straat 

terecht komen of langdurig tot een verblijf in een 

opvangvoorziening zijn veroordeeld.

Testcase
Maak daarom van de komende gemeenteraads

verkiezingen in 2022 een testcase voor kandi

daatwethouders. Doe dat door bijvoorbeeld nu 

al invloed uit te oefenen op de beleidsvoor

nemens in de lokale partijprogramma’s van 

politieke partijen. Betrek hierbij vooral ook 

cliëntenorganisaties, huurdersverenigingen en 

belangengroepen. Gelet op de bijzonder com

plexe huisvestingsopgave moeten we lokaal 

duidelijk maken dat toekomstige wethouders 

beschikken over kennis van zaken, engagement, 

bestuurlijke kwaliteiten en niet in de laatste 

plaats over sociale en  communicatieve vaar

digheden. Of een raadslid een keer aan de beurt 

is om wethouder te worden mag in dit geval 

geen criterium zijn. Kortom, kies voor kennis, 

kwaliteit en daadkracht!
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