
 
 
 
 

 
 

Den Haag, 2 juli 2015 

 
 
Betreft: Wachtlijsten sociale huurwoningen 
 
 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad, de heer J.J. van Aartsen, 
 
In het artikel ‘Steeds vaker dringen voor ruime huurwoning’ in AD/Haagsche Courant van 29 juni 2015 wordt 
gesteld dat de wachttijden voor een sociale huurwoning het afgelopen jaar flink zijn toegenomen: een stijging 
van ruim een jaar ten opzichte van vijf jaar geleden. Tegelijkertijd hebben Haagse huurders met een klein 
inkomen steeds minder keuzemogelijkheden een huis te huren. 

 
Op grond van artikel 30 van het Reglement van orde, stellen wij het college de volgende vragen: 
 
 

1. Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Steeds vaker dringen voor ruime huurwoning’ in AD/Haagsche 
Courant van 29 juni 2015? 

2. Herkent u het beeld dat de wachtttijden voor sociale huurwoningen in Den Haag in het afgelopen jaar 
flink zijn toegenomen? Zo ja, wat is hier de oorzaak van? Zo nee, waarom niet? 

 
Door de invoering dit jaar van de passendheidstoets door het rijk zijn de wachtlijsten groter geworden. Door de 
invoering van deze toets is er een grotere groep ontstaan voor de goedkope woningen.  Dat terwijl de voorraad 
afneemt door verkoop en sloop, en er weinig tot geen nieuwbouw is. De kans op slagen neemt hierdoor af 
terwijl de wachtlijsten alleen maar toenemen.  
 De PvdA is van mening dat er meer vaart moet worden gemaakt met het vergroten van de sociale 
woningvoorraad, zodat alle wachtenden voor een sociale woning, zowel nieuwe huishoudens als huishoudens 
met een lager inkomen, sneller kunnen worden bediend en de wachttijden voor sociale woningen niet verder 
zullen oplopen. 
 

3. Welke maatregelen gaat het college nemen om ervoor te zorgen dat de wachtlijsten afnemen, of niet 
verder toenemen? 

 
Gesteld wordt in het artikel dat een mogelijke, rigoreuze, oplossing het aanpakken van scheefwonen is. 
Tegelijkertijd zijn er volgens de PvdA diverse andere oorzaken aan te wijzen: geen nieuwbouw sociale 
woningvoorraad, de vraag naar sociale woningen neemt sneller toe dan het aanbod en het feit dat 
woningcorporaties noodgedwongen een deel van de woningvoorraad verkopen.  
 

4.  Is het college het met de PvdA eens dat andere maatregelen effectiever kunnen zijn? Zo ja, welke? 

 
5.  Zijn er voor dit doel met het Rijk afspraken te maken over het Rijksvastgoed dat nu te koop staat in 

het www.biedboek.nl in Den Haag? Zo nee, waarom niet? 
 
 
Rajesh Ramnewash 
PvdA                                 

 

 

Bron: AD/Haagsche Courant, 29 juni 2015: http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-
Haag/article/detail/4090722/2015/06/29/Steeds-vaker-dringen-voor-ruime-huurwoning.dhtml  

http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/4090722/2015/06/29/Steeds-vaker-dringen-voor-ruime-huurwoning.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/4090722/2015/06/29/Steeds-vaker-dringen-voor-ruime-huurwoning.dhtml

