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Onderwerp: beantwoording art. 38 vragen PvdA - Haarlems Sociaal Huurakkoord

Geachte heer Wiedemeijer,

Op 8 mei 2020 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake een Haarlems Sociaal Huurakkoord.
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven 
waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet beeld van de context voegen wij uw 
brief bij deze antwoordbrief.

1) Het college beschikt door de HaarlemPas over de inkomensgegevens van veel Haarlemmers met 
een minimuminkomen. Na de toewijzing van een woning beschikken corporaties niet over 
inkomensgegevens. Is het college het met de PvdA eens dat de gemeente over waardevolle informatie 
beschikt om de corporaties en huurdersorganisaties bij hun huurbeleid te ondersteunen?

Antwoord:
De gemeente Haarlem registreert inderdaad welke huishoudens in Haarlem tot de minima behoren. 
Zij ontvangen de HaarlemPas automatisch (ambtshalve) als zij recht hebben op de uitkering in het 
kader van de Participatiewet, wanneer zij in een traject schulddienstverlening zitten, een 
kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen ontvangen en/of een aanvulling op een niet 
volledige AOW ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank. Daarnaast kunnen inwoners met een 
laag inkomen op basis van een inkomenstoets aanspraak maken op de HaarlemPas. De 
inkomensgrens hiervoor is 120% van het bijstandsniveau.
In het belang van de privacy van de inwoners en overeenkomstig de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) wil én mag de gemeente deze gegevens niet zonder wettelijke 
grondslag, doelbinding en/of noodzaak delen. Alleen op basis van individuele toestemming vooraf 
kan Haarlem gegevens delen en het huurbeleid van corporaties en huurdersorganisaties 
ondersteunen.
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2) Is het college bereid het NIBUD te betrekken bij het opstellen van de Prestatie Afspraken voor 2021 
om te inventariseren hoeveel huur maximaal passend is bij welk inkomen?

Antwoord:

Op landelijke niveau worden de inzichten vanuit o.a. het NIBUD betrokken bij het maken, en 
bijstellen, van de landelijke regels over het huurbeleid en de huurverhoging. Recent zijn bijvoorbeeld 
de inkomenseisen voor gezinnen aangepast bij de regels omtrent het passend toewijzen. Het is 
belangrijk dat alle maatregelen omtrent 'inkomenspolitiek' zoveel mogelijk landelijk worden 
genomen en niet lokaal worden opgelost. Bij de oplossingen op landelijke niveau past ook de invloed 
die diverse organisaties, zoals o.a. Aedes en de Woonbond hierop uitoefenen. Ook vanuit VNG, G4, 
G40, MRA etc. wordt regelmatig input geleverd aan het ministerie.

Op lokaal niveau wordt het gesprek over betaalbaarheid van het wonen uiteraard ook gevoerd, 
waaronder bij het maken van de jaarlijkse prestatieafspraken. De gegevens van het NIBUD kunnen 
daar wat het college betreft zeker ook bij betrokken worden. We zullen dit voorleggen aan de 
huurdersorganisaties en de corporaties.

3) In de regeling met Ymere geldt als voorwaarde dat iemand voor 3 jaar een gebruiker moet zijn voor 
de Haarlem Pas. Hiermee komen alleen huurders met een langdurig laag inkomen in aanmerking voor 
maatwerk. Is het voor 2021 niet logischer om in de Prestatie Afspraken een actueel inkomen als basis 
te nemen gezien de mogelijke scherpe inkomensval van de nodige huurders?

Antwoord:

Wanneer er in een scherpe inkomensdaling optreedt in een belastingjaar, dan kan er via de 
huurtoeslag tegemoetkoming worden aangevraagd. Dat is de primaire oplossingsrichting voor 
huurders met een (tijdelijke) inkomensdaling.
Ymere is de enige woningcorporatie die in het kader van het 'duur scheefwonen' haar huurders met 
een laag inkomen een huurverlaging aanbiedt. In samenwerking met de HaarlemPas is deze regeling 
voor het kalenderjaar 2020 doorgevoerd. Ymere heeft als voorwaarde voor het aanbieden van deze 
structurele huurverlaging gekozen om deze uitsluitend aan te bieden aan langdurige minima.
In Haarlem worden inwoners die drie jaar of langer geregistreerd staan met een HaarlemPas 
beschouwd als langdurige minima. Het is een realistische aanname dat voor deze huishoudens de 
kans gering is dat zij op korte termijn een substantieel hoger inkomen gaan hebben. Daarom voert 
Ymere deze structurele huurverlaging alleen door bij deze groep langdurige minima.

4) Is het college het met de PvdA eens dat een maatwerkregeling - waar wordt gekeken naar de 
combinatie van inkomen en huur - een effectievere maatregel is dan een generieke maatregel zoals 
huurbevriezing? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Het college heeft er begrip voor dat een dergelijk generiek voorstel tijdens deze Coronacrisis is 
voorgesteld, maar denkt dat niet de beste oplossing zal bieden.
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Het college heeft, in verband met de grote opgaven in Haarlem, in de prestatieafspraken eerder 
meegewerkt aan de mogelijkheid om een huurverhoging boven inflatie door te voeren. Daarmee zou 
het niet consistent zijn om mee te werken aan een generieke maatregel zoals huurbevriezing voor 
alle huurders.
Het college staat overigens ook achter de mogelijkheid (die landelijk is gecreëerd) dat corporaties bij 
de huurverhoging onderscheid kunnen maken tussen mensen met een relatief hoog inkomen en 
mensen met een laag inkomen, en dat er daarnaast gekeken kan worden naar de huurprijs in relatie 
tot de kwaliteit van de woning. Ook daar past geen generieke maatregel bij. Het college is inderdaad 
ook van mening dat een aanvullende maatwerkregeling (met huurbevriezing of verlaging) voor de 
groep huurders met de zwakste financiële situatie een effectievere maatregel is.

5) Is het college bereid om voor 2021 een lokaal Sociaal Huurakkoord (een woonlastenakkoord)- met 
een ruimhartige maatwerkregeling - op te stellen ?

Antwoord:
Het college is hiertoe in principe bereid als er sprake is van draagvlak voor een dergelijk akkoord bij 
de corporaties en de huurdersorganisaties. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met de 
beperkingen vanuit de AVG (zie antwoord bij vraag 1) en met de aanvullende capaciteit die dit intern 
bij de gemeente vraagt. Het brengt aan de kant van de gemeente enige kosten met zich mee en 
vraagt wederzijds wel om capaciteit en tijd in de uitvoering. Als er draagvlak is bij de andere partijen 
voor het opstellen van een lokaal Sociaal Huurakkoord is, wordt een voorstel gedaan hoe de hiervoor 
benodigde inzet vanuit de gemeente kan worden vrijgespeeld door herprioritering van 
werkzaamheden. Bij de gemeente omvat de uitvoering het koppelen van bestanden, versturen van 
brieven namens betrokken partijen, beantwoorden van telefonische vragen en het terugkoppelen 
van het aantal inwonenden aan de verhuurder als het huishouden per post heeft aangegeven in 
aanmerking te willen komen voor huurverlaging.

6) Is het college bereid hierbij de ervaring van Utrecht, Zaandam en Amsterdam - die al een dergelijke 
regeling kennen - mee te nemen?

Antwoord:
Uiteraard is het college bereid de ervaringen van andere gemeenten met een dergelijk akkoord mee 
te nemen. Dit is ook al volop gedaan bij de totstandkoming van het woonlastenakkoord van Ymere 
en gemeente Haarlem.

7) Is het college bereid dit voorstel in te brengen in de jaarlijkse Prestatie Afspraken (tripartiete 
overeenkomst gemeente, corporaties en huurdersorganisaties)? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Het college is zeker bereid om in het tripartiete overleg een voorstel in te dienen om een 
gezamenlijk sociaal huurakkoord op te stellen mits er voldoende ambtelijke en bestuurlijke capaciteit 
is om een dergelijk akkoord tot stand te brengen. De realiseerbaarheid hiervan is daarnaast

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
Postadres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Kenmerk: ECDW/2020/505285
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl



afhankelijk van voldoende draagvlak hiervoor bij de corporaties en de huurdersorganisaties. Het 
college zal erop inzetten om hiervoor voldoende draagvlak te creëren.

8) Is het college bekend met de evaluatie van de gevolgen van de verhuurderheffing uitgevoerd door 
Companen en Thesor?

Antwoord:
Het college is bekend met de evaluatie van Companen en Thésor. Het rapport trekt conclusies op 
landelijk niveau onder andere over de aannames die vooraf gedaan zijn over de bronnen waaruit de 
verhuurderheffing door corporaties betaald zou kunnen worden, en over de extra investeringen die 
gedaan hadden kunnen worden zonder de verhuurdersheffing.
De gedachte was dat de afdracht aan verhuurderheffing door de corporaties gedekt zou kunnen 
worden door extra verkoop van woningen, extra huurinkomsten (vanuit de inkomensafhankelijke 
huurverhoging) en door efficiënter te gaan werken. Het rapport concludeert dat extra 
woningverkoop door de krapte op de woningmarkt erg is teruggedrongen, dat de extra 
huurinkomsten tegenvallen omdat vanuit de zorgen om betaalbaarheid daar terughoudend mee 
wordt omgegaan, en omdat door het passend toewijzen de 'goedkope scheefheid' steeds verder is 
afgenomen. Er heeft wel een efficiëntieslag plaatsgevonden in de branche, maar daar is nu 
nauwelijks extra besparing meer uit te halen. Het rapport schenkt ook aandacht aan de extra 
verwachtingen en taken die er voor de corporaties zijn bijgekomen ten aanzien van de 
duurzaamheidsopgave en de nieuwbouwopgave, en rekent voor wat de corporatiesector aanvullend 
had kunnen uitvoeren als de verhuurderheffing er niet was geweest.
Voor de Haarlemse situatie trekt het college vergelijkbare conclusies. Ook hier is sprake van het 
terugbrengen van de verkoop, ook hier neemt de goedkope scheefheid af, en is het effect van de 
inkomensafhankelijke huurverhoging beperkt. Daarnaast is de opgave in gemeente Haarlem erg 
groot en dit vraagt om extra investeringen. Vanuit die gedachtegang heeft het college ook 
medewerking verleent om de huursomstijging mogelijk te maken met inflatie +1%. Vanuit de zorgen 
om betaalbaarheid bij zowel de corporaties als de huurdersorganisaties is dit echter zeer beperkt 
ingezet. Er is kortom weinig manoeuvreerruimte voor de corporaties op dit vlak. Verder heeft de 
vennootschapsbelasting een sterk drukkend effect op de financiën. Het afschaffen van de 
verhuurderheffing zou een zeergroot positief effect hebben op de investeringsmogelijkheden van de 
corporaties.

9) Zo ja, deelt het college de conclusie dat de verhuurderheffing zo snel mogelijk dient te worden 
af geschaft?
10) In welke gremia deelt het college het gebrek aan investeringscapaciteit van de Haarlemse 
corporaties?

Antwoord op vraag 9 en 10:
Ja, het college deelt die conclusie en werkt samen in G40 en VNG verband waarbij er met regelmaat 
richting Rijk wordt gelobbyd over de afschaffing van de verhuurdersheffing. Ook in het kader van de
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woondeal die de MRA met het rijk heeft gemaakt wordt onderzocht of de opgave binnen de MRA 
aansluit bij de investeringsmogelijkheden van de corporaties.

11) Indien een socialer huurbeleid significant beslag heeft op de investeringscapaciteit van de 
Haarlemse corporaties; is het college bereid om aanvullende middelen beschikbaar te stellen om de 
nieuwbouw te blijven faciliteren?

Antwoord:
Huurbevriezing of huurverlaging voor de groep langdurige minima heeft een mogelijke negatieve 
impact op de investeringsmogelijkheden van de corporaties. Zij kunnen ervoor kiezen om dit te 
compenseren door bijvoorbeeld van de goedkope scheefwoners een iets hogere huurverhoging te 
vragen (binnen de landelijk vastgestelde maximum verhoging). Het college heeft meegewerkt aan 
een huursomstijging van inflatie +1%. Dit biedt de corporaties de mogelijkheid om wat makkelijker te 
kunnen schuiven met de verdeling van de huurstijging tussen de verschillende inkomensgroepen.
We zien echter ook dat de corporaties over de gehele linie qua investeringsmogelijkheden op dit 
moment niet volledig kunnen voldoen aan de ambities en het tijdpad van gemeente Haarlem ten 
aanzien van nieuwbouw en duurzaamheid.
Naast de hiervoor genoemde lobby voor de afschaffing van de verhuurdersheffing zet het college 
zich volop in om nieuwbouw, zeker in het betaalbare segment, te realiseren. Actueel is de aanvraag 
voor de rijksmiddelen voor de bouwimpuls. De Impulsregeling is tijdens Prinsjesdag 2019 door het 
Rijk aangekondigd. Dit fonds bedraagt 1 miljard over een periode van vier jaar1. Het Ministerie van 
BZK heeft de voorwaarden2 hiervoor ter consultatie aan gemeenten voorgelegd. De impulsregeling 
kan (uitsluitend) een bijdrage leveren aan de publiek onrendabele top van gemeenten (co
financiering met een maximum van 50% van deze onrendabele top). Voor een aantal ontwikkelzones 
zal een aanvraag worden ingediend, waarmee wordt bijgedragen aan de totstandkoming van de 
nieuwbouw in deze zones.
Het college heeft de voorkeur dat nieuwbouw sociale huur door de Haarlemse corporaties wordt 
verhuurd, maar sluit verhuur door niet-Haarlemse corporaties of private partijen niet uit. Als de 
investeringscapaciteit van de Haarlemse corporaties tekortschiet om de beoogde sociale huur te 
realiseren komen deze mogelijkheden nadrukkelijker in beeld.

12) Is het college het met de PvdA eens dat vergroting van het aanbod aan betaalbare woningen en 
verbeteren van de betaalbaarheid in de nabije toekomst door de coronacrisis een ambitie is die niet 
naar beneden bijgesteld mag worden?
Antwoord:

1 In een kamerbrief van 20-5-2020 geeft minister Ollongren aan de laatste tranche van 50 miljoen naar voren te 
halen zodat er extra aanvragen kunnen worden gedaan in 2020.
2 Belangrijke voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage uit dit fonds is:
• De bijdrage moet aantoonbaar leiden tot versnelling van de woningbouw
• Er moet sprake zijn van een volume van minimaal 500 woningen
• Er moet sprake zijn van een substantieel aandeel betaalbare woningen
• Er moet draagvlak zijn voor de gemeentelijke voorstellen bij de Provincie en bij de Woondealregio, in 

ons geval de Metropoolregio Amsterdam (MRA)
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De corona-crisis zal ongetwijfeld effect hebben op de woningmarkt. Wat de impact is en waar deze 
het meest voelbaar zal worden is nog niet bekend. Het college is van mening dat de ambitie op het 
gebied van beschikbaarheid van met name betaalbare woningen van groot belang is; en zal hier ook 
onverkort aandacht naar uit laten gaan. Daarbij houdt het college nadrukkelijk rekening met 
voldoende toegankelijk aanbod voor de groepen die aangewezen zijn op een bepaald (huur) 
segment, en met specifieke groepen die - al of niet door de corona-crisis - relatief extra kwetsbaar 
zijn.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester,
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HAARLEM

Art. 38 vragen inzake Haarlems Sociaal Huurakkoord 2021
In gemeenten Utrecht, Zaandam en Amsterdam werken huurdersorganisaties, corporaties en de 
gemeenten samen om voor een lokaal sociaal huurakkoord te zorgen. Dat zorgde in 2020 voor een 
lagere huurverhoging, huurbevriezing of huurverlaging voor huishoudens met een relatief laag 
inkomen en een relatief hoge huur. Uit technische vragen (zie bijgevoegd) van de PvdA blijkt dat in 
Haarlem een dergelijke samenwerking nog niet tot stand is gekomen en dat iedere corporatie met 
zijn huurdersorganisatie een eigen beleid heeft opgezet.

1) Het college beschikt door de HaarlemPas over de inkomensgegevens van veel Haarlemmers met 
een minimuminkomen. Na de toewijzing van een woning beschikken corporaties niet over 
inkomensgegevens. Is het college het met de PvdA eens dat de gemeente over waardevolle 
informatie beschikt om de corporaties en huurdersorganisaties bij hun huurbeleid te ondersteunen?

2) Is het college bereid het NIBUD te betrekken bij het opstellen van de Prestatie Afspraken voor 
2021 om te inventariseren hoeveel huur maximaal passend is bij welk inkomen?

3) In de regeling met Ymere geldt als voorwaarde dat iemand voor 3 jaar een gebruiker moet zijn 
voor de HaarlemPas. Hiermee komen alleen huurders met een langdurig laag inkomen in aanmerking 
voor maatwerk. Is het voor 2021 niet logischer om in de Prestatie Afspraken een actueel inkomen als 
basis te nemen gezien de mogelijke scherpe inkomensval van de nodige huurders?

4) Is het college het met de PvdA eens dat een maatwerkregeling - waar wordt gekeken naar de 
combinatie van inkomen en huur - een effectievere maatregel is dan een generieke maatregel zoals 
huurbevriezing? Zo nee, waarom niet?

5) Is het college bereid om voor 2021 een lokaal Sociaal Huurakkoord (een woonlastenakkoord)- met 
een ruimhartige maatwerkregeling - op te stellen?

6) Is het college bereid hierbij de ervaring van Utrecht, Zaandam en Amsterdam - die al een 
dergelijke regeling kennen - mee te nemen?

7) Is het college bereid dit voorstel in te brengen in de jaarlijkse Prestatie Afspraken (tripartiete 
overeenkomst gemeente, corporaties en huurdersorganisaties)? Zo nee, waarom niet?

8) Is het college bekend met de evaluatie van de gevolgen van de verhuurderheffing uitgevoerd door 
Companen en Thesor?
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9) Zo ja, deelt het college de conclusie dat de verhuurderheffing zo snel mogelijk dient te worden 
afgeschaft?

10) In welke gremia deelt het college het gebrek aan investeringscapaciteit van de Haarlemse 
corporaties?

11) Indien een socialer huurbeleid significant beslag heeft op de investeringscapaciteit van de 
Haarlemse corporaties; is het college bereid om aanvullende middelen beschikbaar te stellen om de 
nieuwbouw te blijven faciliteren?

12) Is het college het met de PvdA eens vergroting van het aanbod aan betaalbare woningen en 
verbeteren van de betaaibarheid in de nabije toekomst door de coronacrisis een ambitie is die niet 
naar beneden bijgesteld mag worden?

Alvast dank voor uw beantwoording,
Maarten Wiedemeijer 
PvdA Haarlem
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