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Besluit over Woonagenda 

 

Achtergrond 

De kabinetsformatie is in volle gang. Hoewel de thema’s ‘wonen’ en ‘sociale huur’ geen 

prominente rol hebben gespeeld in de verkiezingscampagne, zullen hier in de formatie 

mogelijk wel afspraken over worden gemaakt. Daarom is de Woonagenda opgesteld: de 

woonagenda is een uitnodiging voor een gesprek. In de Woonagenda laten we als 

corporaties zien welke ambities we hebben, waar de komende jaren de belangrijkste 

uitdagingen liggen en wat we gaan doen. Met de Woonagenda stimuleren we de partijen 

aan de onderhandelingstafel voor een nieuw kabinet om met de juiste maatregelen te 

komen. Daarnaast dient de Woonagenda als basis voor verdere gesprekken met politiek 

en andere stakeholders.   

 

Proces 

De Woonagenda is niet van de één op de andere dag tot stand gekomen. Eigenlijk is de 

eerste stap al gezet in de lange termijnvisie, waar de verschillende onderwerpen uit de 

Woonagenda worden benoemd. Vervolgens is bij leden en stakeholders getoetst of een 

Woonagenda een goede vorm kan zijn om het gesprek te starten.  

 

Aedes-dialogen februari 

In februari zijn daarom drie Aedes-dialogen georganiseerd voor directeur-bestuurders 

met als thema ‘de verkiezingen en de formatie’. Hierin is debat gevoerd over de vraag 

welke onderwerpen belangrijk zijn in de komende jaren. Hoewel er tal van zaken de 

revue zijn gepasseerd, was er consensus over de vier ambities die genoemd staan in de 

Woonagenda. We moeten als corporaties weer laten zien welke bijdrage we kunnen 

leveren aan maatschappelijke opgaven. ‘We hebben de samenleving iets te bieden’.  

 

Overleg binnen de vereniging 

Na de Aedes-dialogen in februari is er binnen de vereniging verder gesproken over de 

Woonagenda, tijdens diverse bijeenkomsten, maar ook in gesprekken tussen Marnix 

Norder en corporatiebestuurders. Ten slotte is de concept-agenda besproken op de 

consultatiebijeenkomst van 30 maart 2017.   

 

Draagvlak buiten de vereniging 

Zoals aangegeven is er ook met andere partijen gesproken over de concept-

Woonagenda. Met de VNG en de Woonbond is meerdere malen gesproken. Het 

uitspreken van steun door VNG en Woonbond is heel belangrijk voor deze Woonagenda. 

We zitten op dit moment in de laatste fase van deze gesprekken. Daarnaast is met 

partijen als Bouwend Nederland, Energie Nederland, brancheorganisaties in de zorg, MKB 

Nederland en VNO-NCW gesproken over de concept-Woonagenda. 

 

  



De Woonagenda en vervolg 

De Woonagenda als uitnodiging voor een gesprek leidt er wel toe dat de Woonagenda 

“beweegt”. Bij deze congresstukken zit nog de concept versie van de Woonagenda die 

eerder ter consultatie aan de vereniging is verstuurd. We versturen donderdag 13 april 

een definitieve concept-Woonagenda. In deze concept-Woonagenda zijn opmerkingen 

van de ledenbijeenkomsten verwerkt. Daarnaast kan deze versie naar verwachting 

rekenen op steun van Woonbond en VNG. Ook dit leidt nog tot enkele tekstaanpassingen. 

Beide elementen vinden we heel belangrijk. Daarom sturen we nog een nieuwe versie 

van de Woonagenda met deze aanpassingen voor bespreking op het congres.  

Indien u instemt met de concept-woonagenda zullen ook na het congres gesprekken met 

politiek, ministeries en stakeholders worden gestart en gecontinueerd. Indien dit leidt tot 

mogelijke gezamenlijke afspraken met partijen zullen we deze uiteraard opnieuw aan u 

voorleggen.  

 

Besluit op het Congres 

De concrete vraag op het congres luidt: Geeft u mandaat om met deze Woonagenda in 

de hand gesprekken aan te gaan met politiek, ministeries en stakeholders.  


