
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

22 augustus 2008 bij ons college ingekomen vragen van de heer P.G.M. Elbers en 

het door het college gegeven antwoord. 

 

         De burgemeester, 

         mr. B.B. Schneiders 

 

 

 

Aan het college van Haarlem 

 

Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg  

 

Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem 

 

Onderwerp: De verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt  

 

Vooraf: 

 

Het gaat hier om 183 kleine eengezinswoningen, bouwjaar 1923, in de 

aantrekkelijke en rustige Bloemenbuurt in de goedkope sociale woningvoorraad met 

een huur van 350 tot 450 euro. De kleine woningen hebben twee kleine 

slaapkamers, een vliering, en een zit /eetkamer. Woningen zijn door de 

woonmaatschappij, voorheen gemeentelijk corporatie redelijk onderhouden. 

Sommige woningen hebben op verzoek een uitbouw gekregen en betalen wat meer 

huur daarvoor. Het merendeel van de mensen is oud tot zeer oud 70 tot 95 jaar. Een 

klein gedeelte is wat jonger tussen 50 en 70 jaar. Enkele zijn wat jonger. Het is een 

echte zorgbuurt. Mensen bekommeren zich om elkaar. De thuiszorg is er kind aan 

huis.  

 

Ymere wil deze goedkope huurwoningen verkopen. De marktwaarde van deze 

kleine maar aardige woningen is volgens opgave van Ymere vastgesteld tussen 

180.000 en 200.000 euro afhankelijk van woning type en exclusief de grond die 

eigendom blijft van Ymere. De kopers krijgen 25 % korting. De kopers moeten dan 

een hypotheek afsluiten van ongeveer 130. 000 tot 150.000 euro. Daarnaast staan de 

leegkomende woningen te koop voor alle bewoners van huurwoningen en 

koopwoningen in de stad met een inkomen onder de 50.000 Euro. Van de zittende 

huurders hebben een zevental interesse getoond. Daarnaast is er belangstelling bij 

zittende huurders van IJmere en /of bij eigenaren van koopwoningen.  
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Vragen:  

Vraag 1. Wat is de afweging geweest om, in dit geval, leegkomende goedkope 

huurwoningen te laten verkopen als zoveel mensen met een inkomen van minimum 

tot modaal, en vaak in urgente en directe woningnood nood, nul op het rekest 

krijgen wegens gebrek aan goedkope woningen?   

 

Vraag 2. Vindt u het acceptabel dat de zittende huurders van de Bloemenbuurt 

alleen individueel het besluit meegedeeld kregen in juli, zonder dat door Ymere hun 

mening of adviezen is gevraagd, laat staan instemming?   

 

Vraag 3. Vindt u het normaal dat de raad van Haarlem alleen het besluit tot verkoop 

meegedeeld kreeg in juli, zonder dat hun mening is gevraagd, laat staan de voor en 

tegens hebben kunnen afwegen over voordelen van de verkoop of de nadelen, en of 

een dergelijk besluit past in de grote terughoudendheid rond verkoop van 

huurwoningen uit de goedkope woning voorraad waaraan de partijen P.v.d.A. , SP 

en de VVD gebonden zijn.   

 

Vraag 4. Bent u op de hoogte dat Ymere al vorig jaar intern het besluit tot verkoop 

met de methode van "Koop gerust met Koopgerust" heeft genomen en daarom 

vervolgens de leegkomende woningen niet meer verhuurde.  

 

Vraag 5 Heeft u expliciet toestemming voor gegeven dat deze tijdelijk woningen 

werden ontrokken aan de huursector waardoor er nu 16 woningen leeg staan 

waarvan enkele al meer dan een jaar?   

 

Vraag 6. Bent u het met de SP eens dat als goedkope huurwoningen in de 

Bloemenbuurt langer dan 4 maanden leegstaan dat ze dan opnieuw moeten worden 

verhuurd via woonservice? Vraag 6. Krijgen de zittende huurders in de 

Bloemenbuurt een garantie dat hun woningen tip top worden onderhouden?  

 

Vraag 7 a. U stelt dat dit project met MGE constructie speciaal is bedoeld voor 

starters met een laag inkomen op de woningmarkt bedoeld wordt. Wat verstaat u in 

dit verband als gemeente onder starters? 

Vraag 7.b. Is het juist dat Ymere onder starters in dit project verstaat: naast alle 

huurders en kopers (oud of jong) op de Haarlemse woningmarkt met een bruto 

jaarinkomen van 50.000 of minder die een huurwoning achterlaten of die hun eigen 

woning verkopen?   

 

Vraag 8 Wilt u proberen afspraken maken met Ymere bij de al vier jaar lopende 

verkoopprojecten van sociale huurwoningen bijvoorbeeld in de Planeten laan en de 

Jan Gijzenlaan zodat hier ook de MGE constructie wordt toegepast onder 

vergelijkbare condities als bij de Bloemenbuurt, met het doel om te proberen deze 

woningen voor de sociaal betaalbare voorraad te behouden?  

 

Vraag 9. Wilt u een overzicht geven van de toestemming tot verkoop van goedkope 

sociale huurwoningen in onze stad door woningcorporaties te onderscheiden in deze 

collegeperiode en de voorgaande.?  
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Vraag 10 Wilt u voortaan eventuele plannen tot verkoop van sociale huurwoningen 

uit de goedkope woningvoorraad tijdig bespreken in de commissie zodat de raad 

een eigen afweging kan maken of dit past in het afgesproken beleid?  

 

Met vriendelijke groet,   

 

Pieter Elbers, raadslid voor de SP     

 

 

Aan de heer P.G.M. Elbers 

lid van de gemeenteraad 

Beveland 69 

2036 GP  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 22 augustus 2008 

de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt 

 

 

Geachte heer Elbers, 

 

Vooraf: 

Het gaat hier om 183 kleine eengezinswoningen, bouwjaar 1923, in de 

aantrekkelijke en rustige Bloemenbuurt in de goedkope sociale woningvoorraad met 

een huur van 350 tot 450 euro. De kleine woningen hebben twee kleine 

slaapkamers, een vliering, en een zit /eetkamer. Woningen zijn door de 

woonmaatschappij, voorheen gemeentelijk corporatie redelijk onderhouden. 

Sommige woningen hebben op verzoek een uitbouw gekregen en betalen wat meer 

huur daarvoor. Het merendeel van de mensen is oud tot zeer oud 70 tot 95 jaar. Een 

klein gedeelte is wat jonger tussen 50 en 70 jaar. Enkele zijn wat jonger. Het is een 

echte zorgbuurt. Mensen bekommeren zich om elkaar. De thuiszorg is er kind aan 

huis. 

Ymere wil deze goedkope huurwoningen verkopen. De marktwaarde van deze 

kleine maar aardige woningen is volgens opgave van Ymere vastgesteld tussen 

180.000 en 200.000 euro afhankelijk van woning type en exclusief de grond die 

eigendom blijft van Ymere. De kopers krijgen 25 % korting. De kopers moeten dan 

een hypotheek afsluiten van ongeveer 130.000 tot 150.000 euro. Daarnaast staan de 

leegkomende woningen te koop voor alle bewoners van huurwoningen en 

koopwoningen in de stad met een inkomen onder de 50.000 Euro. Van de zittende 

huurders hebben een zevental interesse getoond. Daarnaast is er belangstelling bij 

zittende huurders van Ymere en /of bij eigenaren van koopwoningen. 

 

1. Wat is de afweging geweest om, in dit geval, leegkomende goedkope 

huurwoningen te laten verkopen als zoveel mensen met een inkomen van 

minimum tot modaal, en vaak in urgente en directe woningnood nood, nul op 

het rekest krijgen wegens gebrek aan goedkope woningen? 
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Antwoord 

De door corporatie Ymere (vh. Woonmaatschappij) gebruikte contructie ‘‘Koop 

gerust met Koopgerust’ beoogt juist behoud van de woningen voor de sociale 

voorraad. Verkoop van sociale huurwoningen door corporaties vindt in de regel 

plaats vanuit de brede maatschappelijke taakstelling van de in Haarlem actieve 

corporaties. Deze zetten dit instrument in Haarlem selectief en terughoudend in. Dit 

uitgangspunt is ook vastgelegd in het Convenant Wonen 2007-2011. Dat Convenant 

is in 2007 gesloten tussen de in Haarlem actieve corporaties en de gemeente. Naast 

behoud van de kernvoorraad in Haarlem, garanderen de corporaties dat  altijd 

voldoende sociale huurwoningen beschikbaar blijven. Dat is belangrijk om de door 

u genoemde doelgroep te kunnen blijven voorzien van woonruimte.  

 

2. Vindt u het acceptabel dat de zittende huurders van de Bloemenbuurt alleen 

individueel het besluit meegedeeld kregen in juli, zonder dat door Ymere hun 

mening of adviezen is gevraagd, laat staan instemming?  

 

Antwoord 

Voordat de Raad van Bestuur Ymere (vh. Woonmaatschappij) besloot tot verkoop 

van woningen in de Bloemenbuurt, is dit besproken met de Bewonersraad. 

Individueel heeft er geen overleg plaatsgevonden. De corporatie heeft in de 

Bloemenbuurt regelmatig van huurders verzoeken gekregen of zij hun woning in de 

Bloemenbuurt konden kopen. 

 

3. Vindt u het normaal dat de raad van Haarlem alleen het besluit tot verkoop 

meegedeeld kreeg in juli, zonder dat hun mening is gevraagd, laat staan de 

voor en tegens hebben kunnen afwegen over voordelen van de verkoop of de 

nadelen, en of een dergelijk besluit past in de grote terughoudendheid rond 

verkoop van huurwoningen uit de goedkope woning voorraad waaraan de 

partijen PvdA, SP en VVD gebonden zijn. 

 

Antwoord 

De Haarlemse corporaties zijn terughoudend met verkoop van huurwoningen. Dit 

uitgangspunt is ook vastgelegd in het vorig jaar gesloten Convenant Wonen 2007-

2011. Dat is een belangrijk beleidskader waarbinnen ons college handelt en in deze 

bestuursperiode is vastgesteld met unanieme steun van de gemeenteraad van 

Haarlem dus ook de politieke partijen die u noemt. Het Convenant erkent de 

bekende krappe/gespannen woningmarkt in Haarlem en de regio. Het bestaande 

woningaanbod sluit niet altijd goed aan op de vraag. Zolang de alternatieven niet 

aantrekkelijk genoeg zijn, blijven mensen in hun huidige te dure, te grote, te 

goedkope of te kleine woning wonen. Om de gewenste doorstroming op gang te 

brengen (en daarmee weer betaalbare huurwoningen vrij te krijgen) is er vooral 

behoefte aan betaalbare en middeldure koop- en huurwoningen en aan geschikte 

woningen voor senioren en mensen met beperkingen. Het passend aanbod wordt 

ondermeer gecreëerd door renovatie, (vervangende) nieuwbouw, en door verkoop 

van huurwoningen. Ons college is gevraagd die afspraken uit het Convenant Wonen 

uit te voeren. De verkoop van de woningen in de Bloemenbuurt passen volgens ons 

college binnen genoemde afspraken. 
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4. Bent u op de hoogte dat Ymere al vorig jaar intern het besluit tot verkoop met 

de methode van "Koop gerust met Koopgerust" heeft genomen en daarom 

vervolgens de leegkomende woningen niet meer verhuurde. 

 

Antwoord 
Het project ‘Koop gerust met Koopgerust’ is ons aan het begin van deze zomer 

bekend geworden. Dit project, dat tot doel heeft met name starters op de koopmarkt 

de helpende hand te bieden heeft wel onze volledige steun en gezien het Convenant 

Wonen kon Ymere (vh Woonmaatschappij) daar ook vanuit gaan. Dergelijke 

initiatieven mogen er absoluut niet toe leiden dat woningen lange tijd leeg staan. 

Ons college dringt er bij Ymere, maar ook bij de andere corporaties, voortdurend op 

aan dat zij alles doen om leegstand tot een absoluut minimum te beperken. Het beter 

laten aansluiten op vraag en aanbod middels de vrije ruimte van 

woningbemiddeling is met het Convenant Wonen sinds 2007 van kracht. Ook dat is 

een middel om vraag en aanbod beter op elkaar aan te sluiten. Corporaties vullen 

dat nu actief in.  

 

5. Heeft u expliciet toestemming voor gegeven dat deze tijdelijk woningen werden 

ontrokken aan de huursector waardoor er nu 16 woningen leeg staan waarvan 

enkele al meer dan een jaar? 

 

Antwoord 

Op grond van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) is bij verkoop van 

huurwoningen aan huurders (of andere kopers) voor eigen bewoning, onze 

expliciete toestemming vooraf niet nodig. In het jaarlijks op te stellen 

activiteitenplan geven corporaties van te voren aan welke woningen zij van plan 

zijn te gaan verkopen. Ymere heeft zich bij de voorgenomen verkoop gehouden aan 

de regels (BBSH) en afspraken (Convenant Wonen) hierover. Dat er leegstand 

ontstaat is niet altijd te voorkomen. Zoals eerder aangegeven zullen wij de 

corporaties met klem verzoeken leegstand tot een minimum te beperken.  

 

6. Bent u het met de SP eens dat als goedkope huurwoningen in de Bloemenbuurt 

langer dan 4 maanden leegstaan dat ze dan opnieuw moeten worden verhuurd 

via Woonservice? 

 

Antwoord 

Wij vinden dat ten alle tijden leegstand van woningen tot een absoluut minimum 

beperkt moet blijven. De door u genoemde vier maanden vindt ons College al te 

lang. Wij dringen er bij corporaties op aan om hier zeer zorgvuldig mee om te gaan 

en te bekijken of opnieuw verhuren tot de mogelijkheden behoort, als blijkt dat 

verkoop van een woning niet meteen lukt en langdurige leegstand dreigt. 

 

7. Krijgen de zittende huurders in de Bloemenbuurt een garantie dat hun 

woningen tip top worden onderhouden? 

 

Antwoord 
Het bestuur van Ymere heeft aangegeven dat er voor de zittende huurders niets zal 

veranderen. Het beheer en onderhoud van de huurwoningen blijft ongewijzigd. 
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7a. U stelt dat dit project met MGE constructie speciaal is bedoeld voor starters 

met een laag inkomen op de woningmarkt bedoeld wordt. Wat verstaat u in dit 

verband als gemeente onder starters? 

7b. Is het juist dat Ymere onder starters in dit project verstaat: naast alle huurders 

en kopers (oud of jong) op de Haarlemse woningmarkt met een bruto 

jaarinkomen van 50.000 of minder die een huurwoning achterlaten of die hun 

eigen woning verkopen? 

 

Antwoord 
Voor ons college zijn starters op de koopwoningmarkt huishoudens met een gering 

inkomen, die nog geen eigen woning bezitten en graag zo’n eigen woning willen 

kopen. Ymere richt zich bij de verkoop van de woningen Bloemenbuurt met name 

op de groep starters die enerzijds een te hoog inkomen hebben voor een sociale 

huurwoningen, maar een te laag inkomen voor het kopen van een eigen woning. 

Door op deze groep het accent te leggen wordt een groep bediend die het niet 

makkelijk heeft op de gespannen woningmarkt in Haarlem en wordt de zo 

noodzakelijke doorstroming bevorderd. Daarnaast  heeft de Raad op voorstel van 

ons college begin 2008 de ‘verordening Starterslening’ vastgesteld om mensen die 

voor het eerst een eigen woning willen kopen, een financiële steun in de rug te 

geven. Het college is verheugd dat deze regeling inmiddels in bijna de gehele Regio 

Zuidkennemerland van kracht is. Het college spant zich er dus voor in dat starters in 

een regionale woningmarkt niet slechts afhankelijk zijn van mogelijkheden in 

Haarlem. Uiteraard zijn wij m.n. met de corporaties in overleg om te bekijken 

welke maatregelen er nog meer denkbaar zijn om starters, zowel op de huur- als op 

de koopmarkt, de helpende hand te bieden. Zodra dit weer concrete resultaat 

oplevert, zullen wij hierover uiteraard informeren. De in vraag 7b genoemde 

definitie is inderdaad de definitie van een starter die Ymere bij dit project hanteert.  

Hierbij bereikt Ymere de doelgroep van beleid (lagere inkomen), maar ook de groep 

daarboven die gezien de woningmarktomstandigheden een te hoog inkomen hebben 

voor een sociale huurwoning, maar een te gering inkomen om zonder steun de 

koopmarkt te betreden. 

 

8. Wilt u proberen afspraken maken met Ymere bij de al vier jaar lopende 

verkoopprojecten van sociale huurwoningen bijvoorbeeld in de Planeten laan 

en de Jan Gijzenlaan zodat hier ook de MGE constructie wordt toegepast 

onder vergelijkbare condities als bij de Bloemenbuurt, met het doel om te 

proberen deze woningen voor de sociaal betaalbare voorraad te behouden? 

 

Antwoord 
Het werken met zogenaamde MGE (maatschappelijk gebonden eigendom) 

constructies is één van de manieren om starters op de woningmarkt meer kans te 

bieden de woning te bemachtigen die zij graag wensen. Tevens blijven op deze 

manier de woningen voor de betaalbare voorraad behouden. Ons college hecht hier 

sterk aan. De corporaties hebben her en der in Haarlem al ervaring opgedaan met 

MGE-constructies of varianten daarop en zetten dit door.  

 

9. Wilt u een overzicht geven van de toestemming tot verkoop van goedkope 

sociale huurwoningen in onze stad door woningcorporaties te onderscheiden 

in deze collegeperiode en de voorgaande.? 
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Antwoord 

De woningcorporaties geven jaarlijks in hun jaarverslag onder andere 

verantwoording over het beleid dat zij hebben gevoerd, welke investeringen zij 

hebben gedaan en hoeveel woningen zij hebben verkocht. Voor wat betreft de 

verkoop van woningen schetsen wij u het volgende voorbeeld. De grootste in 

Haarlem actieve corporatie Ymere (vh. Woonmaatschappij) heeft in Haarlem ruim 

10000 woningen in eigendom. In de periode 2005-2007 heeft deze corpratie in 

Haarlem 210 woningen (in drie jaren gemiddeld 70 per jaar) uit de bestaande 

voorraad verkocht. Uiteraard kan dit niet los worden gezien van de aantallen 

woningen die in nieuwbouw door de in Haarlem actieve corporaties (w.o. Ymere) 

in de sociale voorraad zijn opgeleverd. Zie voor het verloop daarvan de door hen 

jaarlijks opgestelde jaarverslagen die ook aan u worden verstrekt. 

 

10. Wilt u voortaan eventuele plannen tot verkoop van sociale huurwoningen uit 

de goedkope woningvoorraad tijdig bespreken in de commissie zodat de raad 

een eigen afweging kan maken of dit past in het afgesproken beleid? 

 

Antwoord 

Het college zal ook in het vervolg dergelijke plannen bekend maken, zodat een 

beoordeeld kan worden of dit past in het door gemeente en corporaties vastgesteld 

beleid. 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,     de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering    mr. B.B. Schneiders 
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