
 
Uitkomsten Woondebat Dunavie 26 juni 2019 
In de oude Visserijschool in Katwijk hebben we op 26 juni met ruim 55 vertegenwoordigers van 

bewonerscommissies, Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek, gemeente Katwijk en 

maatschappelijke en zorgorganisaties uitgebreid gediscussieerd over de betaalbaarheid van 

huurwoningen en grip op woonlasten. 

Na een hartelijk welkom door dagvoorzitter Richard Engelfriet, verraste burgemeester Visser de 
voorzitter van Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek. Cees Oostindie kreeg de erepenning van de 
gemeente Katwijk. Dunavie onderschrijft dit van harte en is ook dankbaar voor de inzet en 
betrokkenheid van de heer Oostindie bij de huurders en het beleid van Dunavie. 
 
Hoe staat het met de betaalbaarheid van Wonen? 
We begonnen met de volgende vraag: Als je kijkt naar de betaalbaarheid van wonen ten opzichte van 
een aantal jaar geleden, gaat het dan steeds beter met de betaalbaarheid, gaat het slechter of bent u 
daarin neutraal? 
 
Het merendeel van de aanwezigen vond dat het slechter gaat met de betaalbaarheid van wonen. 

 Er zijn niet genoeg betaalbare starterswoningen. 

 Er zijn grote verschillen in de prijs/kwaliteit verhouding tussen oude en nieuwe woningen. 

 Als huurders van een eengezinswoning willen verhuizen naar een kleinere woning om ruimte 
te maken voor gezinnen, dan moeten ze meer huur betalen voor een kleinere woning.  

 De totale woonlasten gaan omhoog. Niet alleen de huren, maar het totaal aan woonlasten. 
 
Een deel van de aanwezigen vond ook dat het de goede kant op gaat of waren neutraal. 

 0% huurverhoging dit jaar.  

 Woningen worden duurzamer gemaakt, waardoor de energielasten omlaag gaan.  

 Er wordt meer betaalbare nieuwbouw gerealiseerd.  
 
Debat: hoe prijzen we onze woningen? 
Dagvoorzitter Richard Engelfriet nam de aanwezigen mee in twee manieren waarop je woningen kunt 

prijzen. Bepaal je de huurprijs op basis van het inkomen van de huurder en pas je de huurprijs aan als 

zijn situatie verandert? Of bepaal je de huurprijs op basis van de kwaliteit van de woning? Van beide 

stromingen was een vertegenwoordiger aanwezig. Zij werden met prikkelende vragen geïnterviewd. 

De zaal mocht daarop reageren en vragen stellen. Ook directeur-bestuurder a.i. Pierre Sponselee, 

wethouder Gerard Mostert en Cees Oostindie gaven hun visie op de onderwerpen.   

Samengevat neemt Dunavie de volgende aanbevelingen mee uit het Woondebat. 

De betaalbaarheid van woningen is een belangrijk thema dat blijvend aandacht vraagt. Het geld dat 

we nu kwijt zijn aan de verhuurderheffing, hebben we eigenlijk heel hard nodig om te investeren in 

extra woningen, herstructurering en duurzaamheid. Daarbij gaven de aanwezigen mee vooral te 

blijven zorgen voor een gedifferentieerd aanbod van woningen en een eerlijke huurprijs. Er werd 

opgeroepen om te kijken of de doorstroom beter kan door ervoor te zorgen dat huurders die van een 

eengezinswoning naar een kleinere woning verhuizen, niet méér huur gaan betalen.  

Tafelgesprekken 
Na het debat hebben de aanwezigen in verschillende groepjes gesproken over hun ideeën en adviezen 
over betaalbare woningen en grip op woonlasten. Daar kwamen de volgende aanbevelingen uit: 
 
Woonlasten 

 Houd de servicekosten laag. Bijvoorbeeld schoonmaakkosten niet hoger van € 12,- per maand.  

 Leg zonnepanelen op complexen voor algemeen gebruik om servicekosten laag te houden. 

 Meer energiebesparende maatregelen (zonnepanelen, isolatie etc.). 

 Kijk ook naar gemeentelijke en Holland Rijnland heffingen (waterschap).  

 Vaste lasten ook bekijken, niet alleen de huur.  

 Meer maatwerk aanbrengen in huurbeleid. Huurders met een hoge huur en laag inkomen 
voortaan huurbevriezing of verlaging geven (sociaal huurakkoord). Of de huur aanpassen 
wanneer de situatie verandert van werk naar bijvoorbeeld een uitkering of na een scheiding.  

 



 
Nieuwbouw/herstructurering 

 Meer woningen. 

 Oude bestaande woningen vervangen door woningen met betaalbare huren. 

 70% oud bouw, we moeten bij nieuwbouw hoger bouwen.  

 Gebruik een alternatieve rekenmethode zonder beheerkosten. Nieuwbouw geen beheernorm 
toerekenen. Het bestaande werkapparaat voert ook het beheer van de hele woningvoorraad uit.  

 Grondprijs laag houden.  

 Huur en koop door elkaar bouwen  

 Bouw sociaal en vrije sector door elkaar, zodat er goedkope huurwoningen verhuurd kunnen 
worden. Vrije sector huur tot € 850,-. Vrije sector woningen meer luxe, bijvoorbeeld in type 
kranen, inbouwapparatuur enz.  

 Prijs/kwaliteit verhouding van woningen gaat boven huur aanpassen aan inkomen van de 
huurder.  

 Zorg bij nieuwbouw ook voor steunpunten. 
 

Toewijzing 

 Wijs eengezinswoningen toe aan gezinnen. 

 Vertel bij echtscheiding dat mensen financiële urgentie kunnen aanvragen en zeg niet “sorry, 
we kunnen niets voor u doen”. 

 Huurders die later instromen betalen vaak een hogere huur.  

 Meer kijken naar en mogelijk bemiddelen bij woningruil (houd daarbij ook rekening met de 
prijs). 

 
Overig 

 Onrendabele top/korting op de verhuurderheffing. 
(EPV) Energieprestatie vergoeding is ook van toepassing op nieuwbouw.  

 Rendement op eigen vermogen aanpassen. 

 A.u.b. geen fusie.  

 De minister zou de verhuurderheffing moeten afschaffen. Dan kunnen de huren lager, eerlijker 
tegenover koopwoningen.  

 Laat huurders investeren in hun eigen woning en zorg dat ze (een deel van) die investering 
weer terugkrijgen als ze verhuizen.  

 
Richting gemeente Katwijk 

 In het algemeen is het zorgen voor voldoende woningen een taak van de gemeente. 

 Woonagenda/prestatieafspraken waarmaken met betrekking tot sociale woningbouw, 
bijvoorbeeld Hoornes. 

 Raad actiever optreden, er moet wat gebeuren. Niet teveel voorsorteren op nieuwbouw 
Valkenburg. 

 De gemeente moet de grondprijs verlagen voor de corporatie. 
 
Noot: bovenstaande input is opgeschreven door de aanwezigen op de bladen die op tafels lagen.  

Afsluiting 
Wij kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst in een goede sfeer met waardevolle input van alle 

aanwezigen. Wij danken allen voor hun aanwezigheid, betrokkenheid en actieve bijdrage. Wij gaan 

met deze input verder aan de slag in onze beleidsstukken. 

 

 

 

 

 

Katwijk, 4 juli 2019 


