Te veel of te weinig sociale huurwoningen?
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Hebt u wel voldoende sociale huurwoningen in uw gemeente? Op veel plekken lopen de wachtlijsten
voor huurwoningen immers weer op. Weet u al wat u met de woningcorporaties gaat afspreken over
het gewenste aantal sociale huurwoningen in uw gemeente in 2014 en in 2020? Hebt u zicht op de
omvang en de ontwikkeling van de doelgroep die in aanmerking komt voor huurtoeslag? Weet u
eigenlijk hoe groot de Europese doelgroep is? En hoeveel huurwoningen hebt u onder de
liberalisatiegrens en hoeveel daarboven?
Bestaande bronnen geven het eerste inzicht
Het ministerie van Binnenlandse Zaken bracht het rapport ‘Cijfers over wonen en bouwen 2013’
uit gebaseerd op het grote WoON2012 onderzoek. Hierin presenteert het ministerie gegevens over
onder meer huishoudens en hun woonsituatie.
Huisvesting doelgroep in woningen naar huurprijsklassen, Nederland 2012
Huurwoningen
Doelgroep huurtoeslag Niet doelgroep
huurtoeslag
Tot liberalisatiegrens
1.358.300
1.211.800
Boven liberalisatiegrens
86.700
248.200
Totaal
1.445.000
1.460.000
Bron: ministerie BiZa cijfers over wonen en bouwen 2013

Totaal
2.570.100
334.900
2.905.000

Uit deze landelijke cijfers blijkt dat er meer dan voldoende huurwoningen tot de liberalisatiegrens
zijn om de doelgroep die voor huurtoeslag in aanmerking komt te kunnen huisvesten. Het goedkoop
scheefwonen in deze woningen (te hoog inkomen in een huurwoning tot de huurtoeslaggrens) is
echter moeilijk uit te bannen en bedraagt nog steeds circa 30%. Daarbij komt dat woningcorporaties
van de vrijkomende huurwoningen tot de 10% mogen toewijzen aan huishoudens niet behorende tot
de doelgroep. Ook deze woningen zijn niet beschikbaar voor de doelgroep.
Lokale kennis maakt het beeld compleet
U wilt natuurlijk graag weten hoe de huisvestingssituatie van de doelgroep bij u in de gemeente is.
De WoON2012 gegevens zijn echter alleen beschikbaar tot op regio niveau, tenzij u meedeed aan
een oversampling. Door het vertalen van regionale gegevens naar het lokale niveau en met een
controle door lokale spelers is een goed beeld van de opgaven in uw gemeente te maken. Ook is het
mogelijk in overleg op basis van economische verwachtingen samen een inschatting te maken van de
ontwikkeling van de doelgroep. Verwachten we de komende jaren meer vraag naar sociale huur of
juist een afname? Hoe zit het met de korte termijn en hoe met de lange termijn? Hebben de
decentralisaties in de zorg consequenties voor de vraag naar sociale huurwoningen?
Wat kan Casa Consult voor u betekenen?
De behoefte in beeld brengen is één ding. Hoe daarmee om te gaan is een tweede. Wat kunt u als
gemeente zelf doen om te zorgen dat er voldoende huisvesting is voor de huishoudens met de lagere
inkomens? Wat mag u van een woningcorporatie verwachten? Welke afspraken kunt u maken?
Casa Consult helpt u graag verder bij het in beeld brengen van de vraag en van antwoorden.
Vrijblijvend een keer verder praten? Neem gerust contact op per mail, telefoon of contactformulier.

