
Verenigde Communistische Partij in Nederland 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders en aan de Gemeenteraad 

Winschoten, 2 mei 201 3 

Betreft: Het voorkomen van huurschulden en huisuitzettingen 

Geacht col lege, geachte raadsleden. 

De Verenigde Communistische Partij in Neder land vraagt g raag uw 
aandacht voor het volgende. 

De VCP heeft kennis genomen van een art ikel in "de Socialist" van apr i l 
201 3 {zie hiernaast) waar in wordt vermeld dat in het vorig jaar het 
aantal ontruimingen door huurachterstanden met 1 0 % is toegenomen. 
Mede gelet op de aanname in de Tweede Kamer en nu zeer recent ook 
in de Senaat van de huurdersheffing is het niet uit te sluiten da t er nog 
een stijging van het aantal huurders zal zijn die in problemen komen. 

De VCP ziet hier een taak voor de gemeente wegge legd . Het is immers 
de gemeente die met de corporaties convenanten sluit rondom wonen. 
Ook Is de gemeente goedkoper uit door ontruimingen te voorkomen. De 
kosten van maatschappeli jke opvang zullen bij een stijging alleen maar 
stijgen, net als de kosten van het maatschappelijk welzijnswerk en van 
de schuldhulpverlening. 

De VCP wil u daarom vragen of u beleid wil ontwikkelen op dit punt en 
wat uw beleid (of voornemens tot vorming van beleid) is. De VCP rekent 
op uw college en raadsfracties teneinde iedere bewoner van een 
huurhuis op een wijze te laten wonen met een sociale gefundeerde 
setting. 

Met kameraadschappeli jke groet. 

Namens 'gde Communistische Partij in Neder land, 

Huurders I 
Toename aantal 
huisuitzettingen 
Vorig jaar zijn er meer huurders 
uit hun huis gezet dan in 2011. 
Het gaat om 6750 huishoudens, 
dit was 10 procent meer dan het 
jaar ervoor. Bij ruim driekwart 
van de ontruimingen was de 
reden huurachterstand. Driekwart 
van de woningcorporaties ver
wacht dat dit jaar het aantal huis
houdens met een huurachterstand 
van meer dan drie maanden zai 
stijgen vanwege de crisis. 

Huurders 2 

Huren fors omhoog 
Begin maart stemde de Eerste 
Kamer in met de verhoging van 
de huren per 1 juli aanstaande. Dit 
is de verhuurdersheffing, waar
mee de regering 1.7 miljard euro 
per jaar extra komt halen bij de 
mensen in een huurwoning. Met 
37 tegen 36 stemmen was de 
steun van de PvdA bij dit wets
voorstel cruciaal. Het CDA stem
de tegen. Tijdens het kabinet-Rut-
te I zei de PvdA nog tegen de het 
fing te zijn. PvdA'er Duivesteijn 
maakte eerst nog wat bezwaar, 
maar dat bleek geen ernst 
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Nr. Reg. [Raadsst. 
raadsst.: j verg. d.d. 

voor kennisgeving ••ingen.: 
in h. baw om pread iej. 
in ti. b&w ter afdoening 
in h. burg. ter afdosning 
art. 38 RVO. vragen raadslid 

cste auteur, denkt u aan het 

afschrift van het antwoord! 

s.v.p. sturen aan de Griffie 



Elly Tanger 

Van: Antwoord Gemeente Haarlem 
Verzonden: maandag 6 mei 2013 10:58 
Aan: DIV_helpdesk 
Onderwerp: FW: brief aan college en gemeenteraad: Betreft: Het voorkomen van huurschulden 

en huisuitzettingen 
Bijlagen: 2013-05-02 huurbeleid.pdf 

Hoi collega, wil je deze e-mail behandelen? Groet Barbara 

Van: VCP Nederland rmailto:vcpnederland@qmail.com] 
Verzonden: vrijdag 3 mei 2013 16:18 
Aan: Antwoord Gemeente Haarlem 
Onderwerp: Fwd: brief aan college en gemeenteraad: Betreft: Het voorkomen van huurschulden en huisuitzettingen 
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From: VCP Nederland <vcpnederland@gmail.com> 
Date: 2013/5/3 
Subject: brief aan college en gemeenteraad: Betreft: Het voorkomen van huurschulden en huisuitzettingen 
To: VCP Nederland <vcpnederland@gmail.com> 


