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Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XV[I)
voor het jaar 2018

MOTIE VAN IMT LID KOPS
Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van I I december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de huurprijzen in de corporatiesector sinds 2012 met lSVo zijn gestegen,

overwegende dat de huurders gigantisch uitgeknepen en in de steek gelaten zijn,

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de huurprijzen in de corporatiesector met l5?o
rvorden verlaagd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kops
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Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII)
voor hetjaar 2018

MOTIE VAN DE LEDEN KOPS EN FRITSMA
Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van I I december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de discriminatie van de Nederlanders moet stoppen,

verzoekt de regering de tijdelijke asielvergunningen van de in Nederland verblijvende Syriërs
in te trekken,

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de daardoor vrijkomende sociale huurwoningen,
evenals alle andere sociale huurwoningen, uitsluitend aan de Nederlanders worden
toeger¡/ezen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Kops
Fritsma
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Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII)
voor hetjaar 2018

MOTIE VAN TIET LID KOERHUIS
Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van l1 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een groot tekort is aan betaalba¡e sociale huur- en middenhuurwoningen

in gespannen woningmarkten;

van mening dat woningcorporaties betaalbare sociale huurwoningen moeten bouwen:

.van mening dat de bouw van betaalbare sociale huurwoningén opgebracht kan worden door

dure sociale huurwoningen te verkopen;

verzoekt de regering te onderzoeken hoe een prikkel in de verhuurderheffing van 2019

aangebracht kan woiden om het verkopen van dure sociale huurwoningen in gespannen

woningmarkten over 2018 extra te stimuleren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Koerhuis
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Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII)
voor het jaar 201.8

MOTIE VAN HET LID KOERHUIS
Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van l1 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat woningcorporaties volgens de Woningwet 20t5 zich moeten richten op het

bouwen, verhuren en beheren van échte sociale huurwoningen;

cónstaterende dat op dit moment ook ander bezit meegewogen wordt in de hoogte van de

salarissen van corporatiebestuurders;

verzoekt de regering deze perverse prikkel bij berekening van de bezoldigingsmaxima weg te

nemen,

en gaat over tot de orde van de dag

Koerhuis
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Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Ríjksdienst (XVIII)
voor het jaar 2018

MOTIE VAN TIET LID KOERHUIS C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de maximale loan-to-value per I januari 2018 van l0l7o ûañ l00Vo daalt en

dat de NHG-premie hierdoor duidelijker voelbaar wordt;

constaterende $at starters hierdoor afgeschrikt zouden kunnen worden om een NHG"

hypotheek af te sluiten,

constaterende dat de NHG-premie tijdens de crisis 
leer

I

constaterende dat de regering bezig is met een evaluatie

dan verdubbeld is naar l7o

de NHG-regeling;

verzoekt de regering de evaluatie van de NHG-regeling af te ronden voor de indiening van de

begroting voor 2019 en hierin de rirogelijkheden tot verlaging van de NHG-premie mee te

nemen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Koerhuis
Ronnes
Van Eijs
Dik-Faber
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Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII)
voor hetjaar 2018

MOTIE VAN IIET LID KOERHUIS
Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constatefende dat starters vaak moeilijk een hypotheek kunnen krijgen;

constaterende dat de studielening soms onevenredig zwaar mee wordt gewogen in de

maximaal mogelijke hypotheek;

constaterende dat een studielening tot een te lage hypotheekofferte leidt, wat de positie van

starters alleen maæ moeilijker maakt;

vezoekt de regering het NIBUD hierover onderzoek te laten doen en een brief te sturen met

een voorstel hoe dit op te lossen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Koerhuis
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Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII)
voor het jaar 2018

MOTIE VAN DE LEDEN KOERHUIS EN RONNES
Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van I I december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel mensen met over\¡/aarde in hun huis te maken hebben, maar dat deze

overwaa¡de vaak niet verzilverd kan worden;

van mening dat het mogelijk moet zijn voor mensen om deze overwaarde binnen
randvoorwaarden te kunnen verzilveren,

vereoekt de regering in gesprek te gaan met hypotheekve.rstrekkers, de Nationale
Hypotheekgarantie en de Autoriteit Financiële Markten om knelpunten weg te nemen;

verzoekt voorts de regering dit te onderzoeken en zo snel mogelijk aan de Kamer te

rapporteren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Koerhuis
Ronnes
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Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII)
voor hetjaar 2018

MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN RONNES
Voorgestêld tijdens het Wetgevingsoverleg van 1l december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het voor stañers op de woningmarkt lastig is om een woning te
kopen;

overwegende, dat er eerder stailersleningen zijn geweest die het voor stañers
mogelijk maakten om een gèschikte woning te kopen;

vezoekt de regering in gesprek te gaan met betrokken partijen om te ondezoeken of
er opnieuw een startersfonds ingesteld kan worden en de Kamer hierover voor 1 april
te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman
Ronnes
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Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en RÜksdienst (XVIII)
voor het jaar 201.8

MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN VAN TONGEREN
Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het aardbevingsgebied in de.provincie Groningen veel huizen
van woningcorporaties staan die niet in goede staat verkeren;

overwegende, dat het in veel gevallen niet duidelijk is of deze woningen gesloopt of
aardbevingsbestendig gemaakt zullen gaan worden en woningcorporaties (groot)

onderhoud hierdoor steeds uitstellen;

overwegende dat woníngcorporaties in Groningen zelf zeggen dat door het
uitgestelde onderhoud het woongenot aanzÍenlijk achteruit gaat;

overwegende dat dit de leefbaarheid van deze woningen niet ten goede komt;

verloekt de regering om in overleg met de decentrale overheden in Groningen en

met de relevante woningcorporaties te ondezoeken of de bewoners van deze
woningen een lagere huur kunnen gaan betalen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman
Van Tongeren
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Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVI[)
voor het jaar 2018

MOTIE VAN IIET LID VOOR.TMAN C.S.
Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van l1 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat bewonerb graag medezeggenschap willen over het beheer van

hun woning en van hun buurt;

overwegende, dat betrokken bewoners vaak goede initiatieven nemen om de woning

en de woonomgeving leefbaarder te maken;

Vooñman
Nijboer
Beckerman

overwegende, dat in het regeerakkoord afgespqo=ken is dat ondezocht zalworden

noã Oe ñroget¡jkneden voor-leden van de wooncoöperaties om de huuruoningen over

te nemen kunnen worden veigroot;

overwegende dat ook bewoners die geen gebruir.Lylngl rnaken van een

*oon"ópuratie graag actief betrokkãn willen zijn bij het beheer van hun huurwoning;

verzoekt de regering te ondezoeken of het initiatiefrecht voor huurders wettelijk

verankerd t<an worden en de Kamer hierover voor 1 mei te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.
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Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII)
voor het jaar 2018

.woningen is;

. overwegende, dat h'et door de hoge grondprijzen en hoge huizenpriizen voor veel

mensen met een middeninkomen-lasiig is om een betaalbare geschikte woning te

vinden;

ovenvegende, dat bouwen op binnenstedeliike grond vaak, door bijvoorbeeld

asbestsanering, duurder is dan op grond buiten de bebouwde kom;

ove¡'wegende dat er ín steden nog veel ruimte is waar extra woningen gebouwd

kunnen worden en de groene ru¡ñrte rondom steden iuist zoveel mogelijk groen

zouden moeten blijven; 
ê u 6 6tl <rr tl¿ fE

. yeaoekt de regering om te ondeaoeken of een open ruimte heffing i"gefgtd*.*
.ÞÞ(ÉSrÇä'frn stedelijke verdichting te stimuleren en het groene landschap buiten de

i^ t*"Ëebouwing te beschermen;

î\\y' en gaat over tot de orde van de dag'

MOTIE VAN IIET LID VOOR1IMAN
Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van I I december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in de grote steden een enorme vfaag naar betaalbare geschikte

Voodman
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Nr. 18

Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVII!
voor het jaar 2018

MOTIE VAN DE LEDEN RONNES EN DIK.FABER
Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van l1 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de gemeenten Emmen, Borger Odoorn, Coevorden en Aa en

Hunze sprake is van forse kriinp.

constaterende dat Oost-Drenthe nog niet de erkenning heeft van krimpgebied en

daardoor geen gebruik kan maken van bijvoorbeeld de korting op de
verhuurderheffing voor sloop van huurwoningen.

vezoekt de regering te ondezoeken of OosþDrenthe kan worden aangewezen als

Krimpregio en de Kamer voor februari 2018 daarover te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes
Dik-Faber
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Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII)
voor het jaar 2018

MOTIE VAN DE LEDEN RONNES EN KOERHUIS
Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 1l december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland zich geplaatst ziet voor een forse bouwopgave;

constaterende de bouwopgave gepaard zal moeten gaan met een forse
verduuzamingsopgave;

verzoekt de regering de Kamer voor 1 april 2018 te informeren, over de afspraken

met gemeenteñ en þrovincies over de harde plancapaciteit voor de komende 2iaar
en de prognose op middellange en lange termijn.;

verzoekt de regering de Kamer in het eerste kwartaalvan 2018 en vervolgens

hallaarlijks te informeren, zowel kwalitatief en kwantitatief, inzake de voortgang van

het realiseren van de Bouwopgave;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes
Koerltuis
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Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII)
voor hetjaar 2018

MOTIE VAN IIET LID RONNES C.S.
Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van l1 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in verschillende gemeenten de verhuurders e

verruiming van de mogel¡jkheid om tiidelijke huurcontracten aan
n corporaties de
te bieden volop

benutten;

constaterende dat er zeker voordelen ziin in het gebruik van tijdelijke huurcontracten:

constaterende dat dat in gebieden met veel vraag naar huurwoningen dit ook tot

ãnóã*"ntte situaties leidi waarbij huurders zonder dat alternatieve huisvesting

beãchikbaar is de huunnioning moeten verlaten;

constaterende dat zelfs het aantal gezinnen dat dakloos werd en in de noodopvang

belandde daardoor gestegen is;

vezoekt de regering om spoedig met de betrokken gemeenten en verhuurders en

.orpor"tiut te ðverÈggen om ongewenste excessen verder te voorkomen;

verzoekt de regering tevens tle resultaten daarvan aan de Kamer te melden;

en gaat over tot de orde varr de dag.

Ronnes
van Eijs
Dik-Faber
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Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII)
voor hetjaar 20L8

MOTIE VAN IIET LID RONNES C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van I I decernber 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de opbrengst van cle verhuurderheffing afhankelijk is van
endogene factoren zoals een verandering in de WOZ-waarde en het aantalwoningen
die onder de verhuurderheffìng vallen.

corrstaterende dat op basis van de huidige inzichten een niet geraamde stijging van
de verhuurdersheffing is te verwachten die resulteert in forse extra lasten voor de
corporatiesector die niet is voorzien

constaterende dat deze extra opbrengsten niet zijn geraamd en derhalve zonder
consequentie anders kunnen worden aangewend

overuegende dat de opgaves voor verduurzamirrg in de gebouwde orngeving de
nodige firranciële nriddelen nodig zijn

overuegende dat ciiverse instrumenten nroeten worden ingezet om doorstroming op
gang te brerrgen

verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze de onvoorziene meeropbrengst
van cle verhuurclersheffing die de komende jaren ontstaat, kan worden geTnvesteerd

in de woningmarkt, de verduurzarningsopgave van sociale woningen en instrumenten
voor de doorstroming .

en gaat over tot de orde van de dag

Ronrres
van Eijs
Dik-Faber
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Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XV[I)
voor hetjaar 2018

MOTIE VAN DE LEDEN RONNES EN DIK-FABER
Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van l1 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

'con de administratieve lastendruk voor corporaties fors is toegenomen
áls gev van de herziening van de Woningwet;

constaterende dat in lret rapport van Sira Consulting verbetervoorstellen zijn
aangedragen;

verzoekt de regering van de genoemde verbetervoorstellen quick wins binnen de
wettelijke kaders zo spoedig toe te passen opdat de administratieve lastendruk zo
snel mogelijk kan vernrinderen;

en gaat over tot de orde van cle tlag.

Ronnes
Dik-Faber
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Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XV[I)
voor hetjaar 2018

MOTIE VAN IIET LID BECKERMAN C.S.
Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 1l december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat schimmelen achterstallig onderhoud in huurwoningen een veel

voorkomend probleem is, wat voor het laatst tien jaar geleden is onderzocht;

ø ov€rweSêrìde, dat de gezondheid en de veiligheid van de huurders daarmee in gevaar komt;

verzoekt de regering een landelijke inventarisatie uit te voeren naar schimmel en achterstallig

onderhoud,

verz,oekr de regering te starten met een landelijk actieplan welke als doel heeft op zo kort

mogelijke termijn een einde te maken aan schimmel en achterstallig onderhoud in

huurwoningen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

[/ib.nn
l1çv,,t tìÂ a,.
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Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XV[I)
voor hetjaar 2018

MOTIE VAN TIET LID BECKERMAN C.S.
Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van l1 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat ten minste een half miljoen mensen last hebben van schimmel en

achterstallig onderhoud; 
:

overwegende, dat de gezondheid en de veiligheid van de huurders daarmee in gevaar komt;

o over\ì,egende, dat de Huurcomrnissie een uitspraak kan doen over eventuele huurverlaging op

grond van onderhoudsgebreken, maar dat de huurder daarmee nog geen (groot) onderhoL¡d

kunnen afdwingen om deze gebreken op te lossen,

verzoekt de regering aan huurders het recht te gevèn om (groot) onderhoud af te dwingen over

de onderhoudsgebreken op grond waarvan de HuurcommiSsie een uitspraak heeft gedaan voor

huurverlaging,

en gaat over tot de orde van de dag,

Beckerman

f\/it,,er\
V t¡¿'tt r^ r".,
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Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XV[I)
voor het jaar 201.8

MOTIE VAN IIET LID BECKERMAN C.S.
Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er woningnood heerst in veel gemeenten;

, constaterende, dat de wachttijd voor een sociale huurwoning gemiddeld acht jaar is;

verzoekt de regering daartoe een nieuw investeringsfonds in te richten,

en gaat over tot de orde van de dag

Beckerman

verzoekt de regering de Minister de mogelijkheid te geven om in te grijpen wanneer de

wachttijd voor een sociale huurwoning boven de vier jaar stijgt, en de gemeente een

aanwijzing te geven, waardoor de gemeente en woningcorporatie(s) snel meer betaalbare

huurwoningen moeten realiseren,

Nit <t
V urt,A ¡^. r-"
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Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XV[I)
voor hetjaar 2018

MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S.
Voorgesteld tijdens het V/etgevingsoverleg van 11 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat verhuurders soms hogere huren vragen dan is toegestaan volgens de

maximale huurprijs volgens het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel;

. overwegende, dat de Huurcommissie in die gevallen een uitspraak kan doen voor

huurverlaging op grond van dat puntenstelsel, maar dat dit voor de verhuurder slechts als

gevolg heeft dat de huur moet worden verlaagd, :

, overwogerlde, dat een calculerende huisjesmelker daarmee ongestraft te hoge huren kan

vragen en de opbrengsten van deze woonfraude kan behouden,

verzoekt de regering de Wet op de Economische Delicten en de Woningwet zodanig aan te

passen dat het vragen van te hðge huren wordt beboet als econornisch delict bij een uitspraak

voor huurverlaging dooi de Huurcommissie en deze boetes bij recidive op te laten lopen,

en gaat over tot de orde van de dag

Beckerman

N{[-4
Vt¿Y {¡¡n- ''.
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Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII)
voor het jaar 2018

MOTIE VAN IIET LID BECKERMAN
Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 1l december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Woningbouwvereniging Reeuwijk mogelijk 52 woningen in Reeuwijk wil

slopen die zijn ont*o.p"rldoor de *er"ldb"roemde Nederlandse architect Gerrit Rietveld,

' constaterende, dat de buurtbewoners en monumentendeskundigen daartegen in verzet komen'

. overwegende, dat de hoge renovatiekosten voor de woningbouwvereniging een reden kunnen

zijn om van renovatie af te zien en de woningen te gâan slopen,

, ovêrrr¡/eg€fìde, dat voorkomen moet worden dat woningen met een hoge cultuur-historische

waa¡de-voor heet Nederland worden gestoopt op basis van lokale financiële afwegingen,

verzoekt de regering om in nauwe samenspraak met de provincie Zuid-Holland renovatie van

deze woningen mogelijk te maken en er met de provincie voor te zorgen dat voor deze

renovatie vol¿cien¿è financiële middelen ter beschikking worden gesteld,

en gaat over tot de orde van de dag

Beckerman
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Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVII)
voor hetjaar 2018

MOTIE VAN IIET LID VAN EUS C.S.
Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 1l december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de maximale loan-to-value per 1 januari 2018 van t}t% naar 100% daalt en dat de

NHG-premie hierdoor pijnlijk zichtbaar wordq

constaterende dat starters hierdoor afgeschrikt zouden kunnen worden om'een NHG'hypotheek af

te sluiten, terwijl dit op termijn voor lagere rentelasten en een veiligere hypotheek zorgt;

overwegende dat toenemend gebruik van de NHG tot minder hypotheekrenteaftrek zou kunnen

leiden en ook lagere lasten voor het Rijk;

van mening dat het belangriJk is om de posítie van starters op de woningmarkt te verbeteren;

verzoekt de regering te onderzoeken hoe de NHG-premie meegefinancierd kan blijven worden in de

hypotheek en eventueel fiscaal aftrekbaar kan blijven, bíjvoorbeeld via een aanvullende lening die

wordt afgelost uit het rentevoordeel dat de NHG opleverU

verzoeþ de regering híerover zo spoedig mogelijk een brief te sturen met een voorstel hoe dit op te

lossen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Eijs

Koerhuis

Ronnes

Dik-Faber
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Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en RÍjksdienst (XVIü)
voor het jaar 2018

I
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,i

MOTIE VAN DE LEDEN VAN EIJS EN RONNES
Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 1l december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat veel huurders, met name studenten, te veel betalen voor hun woning'

omdat verhuurders zich niet aan bestaande regelgeving houden;

Constaterende dat sômmige huisjesmelkers zelfs zo ver gaan dat zii huurders die naar de

Huurcommissie willen.staJpen intimideren, bedreigen of zelfs aanvallen;

overwegende dat wethouders uit grote steden en de LSVb een oproep hebben gedaan om

gemeenten meer instrumenten te geven om op te treden tegen huisjesmelkers' bijvoorbeeld

door boetes of dwangsommen op te leggen;

Verzoekt de regering zo snel mogelijk cjm de tafel te gaan rnet deze wethouders en de LSVb

om te kijken hoe huisjesmelkers beter kunnen'worden aangepakt, door gemeenten die daar

behoefte aan hebben meer bevoegdheden te geven voor de handhaving op prijs'

waaronder door boetes

Van Eijs

Ronnes
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Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII)
voor het jaar 2018

MOTIE VAN T{ET LID NIJBOER C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van I I december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat een duurzame woning leidt tot milieuwinst en een comfortabele rvoning,

Overwegende dat een duurzarne huurwoning leidt tot een lagere energiereketring voor de

huurder, nraar ook tot een hogére woningwaarde voor de eigenaar,

Overwegende dat de rekening van het verduurzamen van een sociale huurwoning nu volledig

kan worden doorberekend in een hogere huur,

Verzoekt de regering ervoor te zorgen dat huurders ook financieel profiteren van ltet
verduurzamen van hun woning, '

En gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer

Bec-rc<=€-r'11L)
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Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVI[)
voor het jaar 2018

MOTIE VAN IIET LID NIJBOER C.S.
Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 1l december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

Overwegende de invoering van de Omgevingswet over gaat van het voormalige ministerie

van Infrastructuur en Milieu naar dat van Binnenlandse Zaken,

Orierwegende dat daarbij niet is voorzien in de EUR 200 miljoen die is benodigd voor de

invoering van de Omgevingsrvet,

Overwegende dat deze omissie niet ten koste mag gaan van huurders,

Verzoekt de regering huurders niet op te laten draaien voor de dekking bij de invoering van de

Omgevingswet,

En gaat over tot de orde van de dag,

Nijboer

ßoa\.aaf\^i.*J,
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Vaststelling van de begrotÍngsstaten van Wonen en Rijksdienst (XV[D
voor het jaar 2018

MOTIE VAN TIET LID DIK.FABER C.S.
Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van l1 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek er in

2O4O 4.7 miljoen 65-plusse.rs in Nederland wonen (26% van de totale

bevolking), waaronder 2 miljoen 8O-plussers,

Constaterende dat ouderen ook wanne er zii zarg nod¡g hebben langer
zelfstandig blijven wonen,

Overwegende dat de transformatie van de zorg lokaal plaatsvindt,
waarbij nieuwe woonin¡t¡atieven zoals het Ben Oude NijHuis in
Rotterdam en de Knarrenhof in Zwolle voorzien in de behoefte van

ouderen om samen zelfstandig te kunnen wonen, ook wanneer zorg
nodig is,

Overwegende dat er een grote behoefte is aan betaalbare
woon(zorg)vormen tussen langer zelfstandig thuis en het verpleeghu¡s,
zoals ook is opgenomen in Waardig ouder worden,

Verzoekt de regering eventuele belemmer¡ngen in regelgeving weg te
nemen'en te komen tot een 'ouderenwoonakkoord' met gemeenten,
wOningcorporaties, ontwikkelaars, ouderenbonden en andere relevante
partijen als bijdraQe aan de Woonagenda,

En gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber
Van Eijs
Ronnes
Koerhuis
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Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XV[I)
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MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VOORTMAN
Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een tekort is van ongeveer 10.000 woningen voor mensen uit
maatschappelijke opvang;

constaterende dat in 2016 door een aantal organisaties, zoals Aedes, GGZ Nederland
en het Leger des Heils het Actieprogramma V/eér Thuis is opgezet om in de
woonbehoefte te kunnen voorzien;

overwegende dat vanuit het programma nu acht regio's actief ondersteund worden,
maar dat er de wens is om dit uit te breiden.naar trvintig regio's;

verzoekt de regering te bevorderen dat het Actieprogramma Vy'eer Thuis wordt
uitgebreid naar twintig regio's;

verzoekt de regering tevens, mogelijk via dit Actieprogramma, een impuls te geven

aan nieuwe woonvormen voor kwetsbare doelgroepen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber
Voortman
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Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVI[)
voor het jaar 201.8

MOTIE VAN IIET LID AZARKAN
Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er dit voorjaar enkele tienduizenden corporatiewoningen zijn

overgeheveld naar het commerciële gedeelte van de corporaties;

overwegende dat het van groot belang is, dat de sociale woningvoorraad in voldoende mate

op peilblüft;

overwegende dat het door de huurders en belastingbetalers bijeengebrachte tafelz¡lver niet

zo maar verkwanseld mag worden;

i

verzoekt de regering de Woningwet zodanig aan te passen, dat er tenminste eerst een

nieuwe sociale woning bijgebouwd moet zijn, voordat er een sociale woníng geprivatiseerd

mag worden,

èn gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan
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Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII)
voor het jaar 2018

MOTIE VAN TIET LID AZARKAN
Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van I I december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het eigen woningbezit onder Nederlanders met een
migrantenachtergrond aanzienlijk lager is, dan het eigen woningbezit onder Nederlanders
zonder migrantenachtergrond;

overwegende dat iedereen in Nederland gelijke kansen moet krijgen, en ongerechtvaardigde
verschillen onwenselijk zijn;

venoekt de regering nader te onderzoeken waarom dit specifieke verschil op de
woningmarkt bestaat, en welke aanpassingen zouden helpen om hier verbeteringen in aan
te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan


