
Schriftelijke vragen van de heer T.W. Schipper (SP)  over passend toewijzen: 
zijn goedkopere sociale huurwoningen beperkt toegankelijk voor lagere inkomens? 
 
Volgens de nieuwe regels voor passend toewijzen in de sociale huursector (onderdeel van de 
nieuwe Woningwet uit 2015) dienen corporaties per 1 januari 2016 bij nieuwe verhuringen 
aan tenminste 95% van de huishoudens met recht op huurtoeslag een sociale huurwoning 
toe te wijzen tot en met de aftoppingsgrens. Die bedraagt € 586,68 voor één en 
tweepersoonshuishoudens, € 628,76 voor meerpersoonshuishoudens. De 
passendheidsnorm moet ervoor zorgen dat huren voor de lagere inkomens- de primaire 
doelgroep -  betaalbaar blijven.   
 
De nieuwe maatregel heeft er in Utrecht toe geleid dat de corporaties een deel van 
vrijkomende woningen fors in prijs heeft verlaagd om aan die passendheidsnorm te kunnen 
voldoen. In de eerste twee maanden van 2016 ligt het aanbod aan kernvoorraad op 
Woningnet op ca 61% van het totaalaanbod (ter vergelijking: over de eerste helft van 2015 
lag dit op ca 50%. Tevens hanteert Portaal een zgn. ‘tweehurenbeleid’ met lagere huren voor 
lagere inkomens. Een ontwikkeling in de goede richting, vindt de SP-fractie. 
 
Tot onze verbazing zien wij tegelijkertijd dat bij bijna een derde deel van het 
Woningnetaanbod in 2016 onder de aftoppingsgrenzen expliciet de voorwaarde is 
opgenomen dat reactie niet mogelijk is bij inkomens onder de huurtoeslaggrens. Terwijl 
deze woningen dikwijls wel gelabeld zijn met ‘voorrang bij passend inkomen’. Dit is niet 
alleen ons opgevallen. Van diverse woningzoekenden krijgen wij deze signalen ook al binnen. 
Een vreemde en ongewenste ontwikkeling, vindt de SP, omdat deze goedkopere woningen 
juist voor die doelgroepen bestemd zijn.*  
 
Verder valt ons op dat deze voorwaarde ook geldt voor het recent ter verhuur aangeboden 
nieuwbouwproject De Melodie in Leidsche Rijn van GroenWest. Het gaat om 44 woningen 
op of onder de tweede aftoppingsgrens. Echter, de brochure van GroenWest vermeldt dat 
huurders met recht op toeslag wél tot de potentiele kandidaten behoren. Dit doet ons 
twijfelen aan de juistheid van de informatie op Woningnet. Onjuistheid leidt tot onnodige 
verwarring bij woningzoekenden in de doelgroep.  
 
De SP-fractie heeft daarom de volgende vragen: 
 
1. Is het college op de hoogte het feit dat bovengenoemde inkomensvoorwaarden worden 

opgenomen in een flink deel van de advertenties op Woningnet? 
 
2. Klopt de informatie over de inkomensvoorwaarden in de advertenties op Woningnet? 
 
3. Zo nee, is het college bereid om er bij Woningnet op aan te dringen de onjuiste 

informatie in de advertentieteksten zo spoedig mogelijk aan te passen om zo verwarring 
bij huurders weg te nemen? 
 
 

 



4. Zo ja, is het college het dan met de SP eens dat dit een ongewenste situatie is, en dat 
woningzoekenden met een lager inkomen, voor wie de maatregel ‘passend toewijzen’ 
bedoeld is hierdoor juist gedupeerd worden? En dat het aanbod voor hen op deze 
manier wel érg beperkt wordt? 

 
5. Is het college in dat geval dan ook voornemens de corporaties hierop aan te spreken en 

er op aan te dringen dat de goedkopere woningen in 95% van de gevallen wél aan de 
doelgroep wordt toegewezen, zoals de woningwet voorschrijft? 

 
6. Ter aanvulling: als bijna een derde deel van het aanbod onder de aftoppingsgrenzen 

daadwerkelijk niet toegankelijk is voor de doelgroep, aan welke categorie huurders 
worden die woningen dan wél toegewezen?    

 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Toelichting 
De SP heeft in januari en februari 2016 348 unieke aanbiedingen op Woningnet Regio Utrecht 
geregistreerd. In 214 gevallen (61% van het totaal) wordt een kale huurprijs gevraagd van  
€ 628,76, de tweede aftoppingsgrens. Hieronder vallen ook de 44 nieuwbouwwoningen in De 
Melodie. Van die 214 bevatten 69 advertenties (ofwel 32%) de voorwaarde “geen reactie 
mogelijk bij inkomen onder de huurtoeslaggrens”. 
 
Bijlagen:  
 Twee voorbeeldadvertenties van aanbod bestaande woningen op WN 
 advertentie op WN De Melodie - GroenWest 
 verhuurbrochure De Melodie (inclusief huurprijzen en uitleg huurtoeslag)   
  


