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geachte heer Steketee, 

 

Hieronder treft u aan de beantwoording van uw vragen, die u namens Fractie LPM heeft gesteld in het kader 

van sociale huurwoningen . 
 
 
Vraag 1. Is het college door Woongoed tevoren in kennis gesteld van het voornemen deze 24 sociale 
huurwoningen af te stoten?  
Zo ja, wanneer? Heeft het college hierop een standpunt ingenomen? 
Zo nee, wil het college bevorderen dat Woongoed het college in het vervolg actief op de hoogte houdt van 
mogelijke soortgelijke voornemens? 
 
Antwoord:  
Woongoed bood in juni 2020 haar activiteitenplan voor 2021 aan het college. Daarin zijn de voorgenomen 
verkopen uitgesplitst naar postcodes. De specifieke adressen zijn  niet genoemd. Het college informeerde de 
raad over dit activiteitenplan met een memo actieve informatie.  
 
Bij verkopen aan niet-gebruikers vraagt Woongoed aan de gemeente om een zienswijze. Dit moet 
Woongoed doen op het moment dat de potentiele koper bekend is. Deze zienswijze betrekt de Autoriteit 
woningcorporaties bij het wel of niet goedkeuring geven aan de verkoop. 
 
Vraag 2. Zijn de zogeheten prestatieafspraken tussen de gemeente, Woongoed en de HVM nog steeds van 
kracht? Zo ja, past deze verkoop binnen het verband van de actuele afspraak 
 
Antwoord: de bestaande prestatieafspraken worden nageleefd en de verkoop van woningen is conform de 
afspraken.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Vraag 3. Deelt het college de zorg van de LPM en die van de Sociale Cliëntenraad Walcheren dat dergelijke 
verkopen tot gevolg kunnen hebben dat het compartiment sociale woningbouw in de binnenstad ongewenst 
afneemt? 
Zo ja, is het college bereid om beleid te vormen tot het keren van een dergelijke trend? 
 
Antwoord: Woongoed heeft in de binnenstad 1126 woningen waarvan 300 eenheden voor studenten . De 
voorgenomen verkoop van deze 24 (NB. het betreft 27 woningen),  is slechts een klein percentage.  
 
Een belangrijk deel van deze woningen blijft tot de sociale huursector behoren omdat de maximaal redelijke 
huur onder de liberalisatiegrens ligt. Er kan en mag dus geen hogere huur dan binnen de definitie van sociale 
huursector valt, worden gevraagd.  
Daarnaast bouwt Woongoed ook 14 nieuwe woningen in de binnenstad aan de Hof van Oost-Indië.  
 
Vraag 4. welke rechtspositie behouden de huidige zowel als de toekomstige huurders na de verkoop ter 
zake huurprijzen, onderhoud en verduurzaming, alles in vergelijking met de rechten welke ze thans als 
huurders van Woongoed bezitten?  
 
Antwoord: De rechten van de huidige huurders blijven ongewijzigd. Het beleid van de toekomstige eigenaar 
met betrekking tot onderhoud, verduurzaming en streefhuur kan anders zijn dan het huidige beleid van 
Woongoed.  
 
Vraag 5. Valt er reëel te verwachten dat de kopers zich zullen conformeren aan de 

verduurzamingsafspraken waar Woongoed aan gebonden is? Is of wordt dat vastgelegd bij deze verkoop?  
 
Antwoord: Woongoed verbond zich zelf aan het bereiken van een gemiddeld energielabel B voor haar 
woningbezit eind 2021. Dat is geen wettelijke verplichting. De stap die Woongoed maakte sloot aan op een 
intentieovereenkomst tussen de vereniging van woningcorporaties Aedes en de rijksoverheid. Er zijn geen 
bindende afspraken op woningniveau.  
 
Vraag 6. Is het college bereid om in overleg te treden met Woongoed om te bespreken de huidige huurders 
compensatie aan te bieden voor mogelijk nadeel dat zij lijden door deze verkoop, dit bij voorbeeld doordat 
Woongoed vergelijkbare woonruimte in de binnenstad (met verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding) 
aanbiedt? 
 
Antwoord: De huurovereenkomst, inclusief algemene voorwaarden, wijzigen bij verkoop niet en huurders 
kunnen blijven wonen. Het college ziet daarom geen aanleiding om met Woongoed in gesprek te gaan over 
compensatie. 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Middelburg, 
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