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Geachte heer, mevrouw, 

 

Woensdag 31 mei spreekt uw commissie over ontwikkelingen in het sociaal domein. In deze brief 

vertel ik u over wat woningcorporaties op dit vlak signaleren en welke verbeterpunten zij zien. 

 

Toename problemen 

Aedes is het eens met de visie dat mensen zoveel mogelijk zelfstandig moeten kunnen wonen. Het is 

een kerntaak van woningcorporaties om kwetsbare mensen, waaronder ouderen, mensen met een 

verstandelijke beperking en mensen uit de maatschappelijke opvang, te huisvesten. Corporaties zijn 

tegelijkertijd verantwoordelijk voor het woongenot van al hun huurders en spelen een belangrijke rol in 

het leefbaar houden van wijken. In veel gevallen gaat dit goed, maar er zijn ook huurders waarbij het 

mis gaat: er ontstaat (ernstige) overlast voor buurtbewoners, vereenzaming, vervuiling van de woning, 

of zelfs gevaarlijke situaties voor bewoner en omwonenden. Woningcorporaties zien deze problemen 

sinds enige jaren toenemen; bijvoorbeeld overlast door mensen met verward gedrag komt vaker voor1.  

 

Signalen oppakken 

Aedes ziet een aantal verbeterpunten in de aanpak. Gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en 

partijen als woningcorporaties en politie moeten goed kunnen samenwerken om ervoor te zorgen dat 

problemen op tijd worden gesignaleerd, dat signalen op de goede plek terecht komen en op de goede 

manier worden opgepakt. Gemeenten moeten daarin het voortouw nemen en zorgen dat duidelijk is 

wie wanneer in actie komt; die regie ontbreekt nu soms. Corporatiemedewerkers komen regelmatig 

‘achter de voordeur’ en worden vaak als eerste gebeld bij overlast. De wet op privacy maakt het delen 

van informatie soms echter onmogelijk. Hierdoor kan niet goed worden samengewerkt aan oplossingen 

                                                   
1 Aedes publiceerde eind 2015 een onderzoek waaruit blijkt dat driekwart van de corporaties een toename ziet van 

overlast veroorzaakt door huurders met verward gedrag. Inmiddels is er vanuit veel partijen, waaronder het 

schakelteam Personen met verward gedrag, aandacht voor deze problematiek. Komende zomer herhaalt Aedes dit 

onderzoek. Naar aanleiding van het onderzoek heeft Aedes aanbevelingen voor de aanpak benoemd. 
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bij overlast of andere problemen. Nu wordt soms niet ingegrepen terwijl signalen ernstig zijn en er 

gevaarlijke situaties dreigen te ontstaan. Wij vragen u te onderzoeken welke oplossingen mogelijk zijn. 

 

Woonagenda 

Daarnaast is het belangrijk dat lokale partijen maatwerk kunnen leveren. Dat is één van de 

doelstellingen die Aedes namens corporaties heeft benoemd in de Woonagenda 2017-2021. Daarin 

beloven corporaties onder meer 10.000 mensen die nu beschermd wonen of in een maatschappelijke 

opvang zitten en zelfstandig kunnen wonen, te laten doorstromen naar sociale huurwoningen. Om die 

doorstroming op gang te brengen is Aedes samen met Federatie Opvang (ook namens RIBW Alliantie 

en GGZ Nederland), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Leger des Heils het 

actieprogramma Weer Thuis! gestart, mede in navolging van de aanbeveling van de commissie 

Toekomstvisie Beschermd Wonen. Daarnaast zetten corporaties zich de komende jaren samen met 

gemeenten en zorgverleners extra in om te komen tot oplossingen voor ouderen en anderen die zorg 

aan huis nodig hebben en om overlast en leefbaarheidsproblemen te voorkomen. 

 

Ruimte voor maatwerk bij woningtoewijzing 

Van de overheid vraagt Aedes om partijen daarvoor meer vertrouwen en ruimte in regelgeving te 

geven. Uit onderzoek onder corporaties – waarover Aedes deze week publiceert - blijkt dat de strikte 

regels voor de woningtoewijzing in de praktijk nadelige neveneffecten hebben. Met name het in 2016 

ingevoerde passend toewijzen, waardoor 95 procent van de huurtoeslaggerechtigde huishoudens een 

woning toegewezen moet krijgen met een huur onder de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag. Die 

maatregel werkt concentratie van probleemhuishoudens in wijken met veel goedkope huurwoningen in 

de hand, ondanks dat vrijwel alle corporaties hun huurbeleid, voorraadbeleid en/of toewijzingsbeleid 

aanpassen op passend toewijzen. Zestig procent van de corporaties ziet of verwacht achteruitgang op 

het gebied van leefbaarheid en/of segregatie door de maatregel. Daarnaast geeft 43 procent van de 

corporaties aan dat ouderen die met een laag inkomen maar voldoende vermogen een iets duurdere, 

aangepaste woning willen huren, in de knel komen. En bijna veertig procent van de corporaties 

verwacht dat zij niet meer voldoende zorgwoningen kunnen realiseren onder de aftoppingsgrenzen.  

 

Aedes vindt passend toewijzen vanuit betaalbaarheidsperspectief een goed principe, maar de 

maatregel pakt nu te rigide uit. Er wordt zeer strikt gekeken of het inkomen past bij de woning, terwijl 

passende huisvesting ook afhangt van andere factoren (zoals de medische (zorg)situatie, sociale- en 

welzijnsaspecten en gezinsgrootte). Een landelijke ondergrens van 80 in plaats van 95 procent passend 

toewijzen zou ervoor zorgen dat gemeenten en corporaties lokaal voldoende ruimte hebben voor 

maatwerk en op meer kunnen inspelen dan inkomen alleen. Wij vragen u het kabinet op te roepen 

hierover met Aedes en gemeenten in overleg te treden, zodat barrières kunnen worden weggenomen. 

 

Meer informatie 

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben of nadere informatie willen over bijvoorbeeld 

praktijkvoorbeelden, neemt u dan contact op met Richard Bos op 06-51926072 of r.bos@aedes.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

Aedes vereniging van woningcorporaties 

 

 

Marnix Norder 

Voorzitter 
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