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Gekwalificeerd advies Handelingskaders niet-Daeb woningen 

 

Aan :  Bestuur Vidomes 

Betreft  :  Gekwalificeerd advies Handelingskaders niet Daeb,  

   ontvangen 11 augustus 2022 

Datum  :  3 september 2022 

 

 

Geachte mevrouw Braal, beste Daphne, 

 

Op 11 augustus 2022 heeft Huurdersraad Vidomes van u een adviesaanvraag ontvangen 

over de beleidswijziging aangaande het handelingskader van de niet-Daeb-portefeuille.  

U ontvangt ons advies voor 20 september 2022, binnen de wettelijk vastgestelde 

adviestermijn. 

 

Voorafgaande aan het formele adviestraject heeft Vidomes met een delegatie van de 

Huurdersraad gesproken over de voorgenomen beleidswijziging. Vragen en 

onduidelijkheden zijn correct en duidelijk door u beantwoord en toegelicht. 

Hieronder leest u het gekwalificeerd advies van de Huurdersraad. 

 

Advies 

Wij onderschrijven het belang van het vergroten van het aanbod aan huurwoningen voor 

middeninkomens. De mogelijkheden om op de huidige woningmarkt aan een financieel 

passende woning te komen is voor deze groep sterk beperkt. Vergroting van het niet-

Daeb-aanbod voor deze groep zorgt ook voor een verhuisketen met mogelijke 

doorstroming uit een sociale huurwoning. Wij staan daarom achter de door u 

voorgestelde beleidswijziging en geven een positief advies met de volgende 

bemerkingen. 

 

Voorrang voor doorstroom uit sociale huurwoningen 

Bij het bespreken van de voorgenomen beleidswijziging heeft de Huurdersraad 

aangegeven dat zij het belangrijk vindt dat toewijzing van niet-Daeb huurwoningen 

plaats vindt aan huishoudens die nu in een sociale huurwoning wonen (van Vidomes of 

een andere corporatie). Vidomes heeft aangegeven dat zij welvoorrang geven aan deze 

huishoudens, maar ook andere groepen (starters en andere huishoudens) een kans willen 

geven. De Huurdersraad blijft vinden dat een maximale inspanning geleverd moet 

worden om het aanbiedingstekort van sociale huurwoningen te verminderen. Daarover 

verschillen Vidomes en de Huurdersraad van mening. 
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Naar aanleiding van uw adviesaanvraag is het volgende ook besproken: 

Vidomes en de Huurdersraad zijn beide van mening dat Daeb-huurwoningen ook in 

wijken gerealiseerd moeten worden die eenzijdig zijn samengesteld (weinig Daeb-

huurwoningen). De invloed van de corporatie daarop is beperkt.  

Ons voorstel is dat Vidomes en de Huurdersraad tijdens de tripartite overleggen die 

vooraf gaan aan het opstellen van de lokale prestatieafspraken, daar op blijven 

aandringen.  

 

Tot slot 

Er staat het volkshuisvestelijk stelsel mogelijk grote veranderingen te wachten. De 

kaders waarbinnen corporaties hun werk kunnen doen worden mede bepaald door de 

Nationale Woon en Bouwagenda, de programma’s van de Minister en de Nationale 

Prestatieafspraken Woningcorporaties. De uitkomsten van de oordelen van de Tweede en 

Eerste Kamer op de voorstellen van de Minister kunnen van invloed zijn op beleid dat 

met dit adviestraject wordt bekrachtigd. Mochten hierdoor huurders (nieuwe) negatieve 

effecten ervaren, eigent de Huurdersraad zich het recht toe om opnieuw met u in 

gesprek te gaan en onderdelen van dit advies aan te passen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Sylvie Seubert, voorzitter 
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