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Breda, 31 maart 2021 
 

Oproep namens huurders aan Bredase politieke partijen 
 
De Bredase huurdersorganisaties Bewonersplatform WonenBreburg Breda, Centrale 
Huurdersvereniging Alwel Breda en Huurderskoepel Laurentius maken in het samenwerkingsverband 
GHK (Gezamenlijke Huurderskoepels) Breda als volwaardige partner in de Bredase Alliantie 
Prestatieafspraken over de Bredase woningmarkt met corporaties en gemeente. Corporaties hebben 
zo’n 30% van de Bredase woningmarkt in hun bezit1. De GHK vertegenwoordigt daarmee de 
belangen van ongeveer een derde van de inwoners van de stad.  
 
De Nederlandse woningmarkt staat flink onder druk en Breda vormt daarop geen uitzondering. De 
doorstroming stagneert, er worden veel te weinig sociale huurwoningen gebouwd, wachtlijsten voor 
sociale huurwoningen lopen op, er is een groot tekort aan middenhuurwoningen en koopwoningen 
zijn voor starters bijna onbetaalbaar. Daarom vragen wij u bij het opstellen van uw gemeentelijke 
partijprogramma’s nadrukkelijk het volgende mee te nemen. 
 
Tekort sociale huurwoningen 
In 2017 hebben de gemeente, corporaties en GHK afspraken over nieuwbouw vastgelegd in de 
'Allonge'. Deze afspraken gelden voor een periode van tien jaar en zijn daarom overgenomen in de 
Alliantie voor de periode 2019 tot en met 2023. De belangrijkste afspraak uit de Allonge is dat de 
corporaties Alwel en WonenBreburg en de gemeente actief beleid voeren om tot realisatie van 130 
sociale huurwoningen per jaar te komen (20% van de stedelijke groei) in de periode tot 2027. 
Aanvullend op deze afspraak heeft de gemeente de versnellingsambitie om 1.200 sociale 
huurwoningen te realiseren dan wel in harde plannen te hebben voor de periode 2019 tot en met 
2022 (opgenomen in het 'Bestuursakkoord Lef en Liefde Breda 2018'). Genoemde getallen en 
percentages worden echter niet gehaald. Corporaties en huurders hebben de gemeente nodig om de 
beoogde toename van het aantal sociale huurwoningen te realiseren.  

 De gemeente moet actief sturen op grondverwerving, grondprijs en grondposities voor de 
betaalbare voorraad zodat jaarlijkse volumes volgens afspraak kunnen worden gerealiseerd. 

 De gemeente zou bij nieuwe plannen van projectmakelaars moeten afdwingen dat 20% van 
de te bouwen woningen bereikbaar is voor sociale woningbouw. Dit geldt voor zowel huur- 
als koopwoningen. 

 ‘De lokale politiek moet landelijk aandringen op meer investeringsruimte voor corporaties.’ 
 Particuliere eigenaren zouden hun woning zelf moeten bewonen. 
 De markt moet net als corporaties bouwen voor meerdere inkomensgroepen; niet alleen de 

hoogste. 
 Er is een noodzaak voor meer sociale huurwoningen voor 1- en 2-persoonhuishoudens. 

  

 
1 Héél véél informatie over Breda (update 2021!) | AlleCijfers.nl 



 
 

 

 

 

2 
 

Duurzaamheid 
Aedes, de branchevereniging van wooncorporaties in Nederland, heeft afspraken gemaakt over de 
verduurzaming van woningcorporaties en hun rol als startmotor in de energietransitie. De kosten van 
de investeringen hiervoor zullen indirect (groten)deels moeten worden opgebracht door de 
huurders, van wie de corporaties tenslotte voor hun inkomen afhankelijk zijn. Een deel van de 
huurders woont in zgn. gemengde complexen, met deels koop- en deels huurwoningen. In 
tegenstelling tot bewoners van (huur)woningen in privaatbezit hebben corporatiehuurders zelf geen 
controle over verduurzaming van hun woning en daaraan verbonden kosten.  

 Het mag niet zo zijn dat juist corporatiehuurders, die toch al tot de minder draagkrachtigen 
behoren, opdraaien voor de kosten van verduurzaming. Zeker niet waar aan particuliere 
huiseigenaren nog nauwelijks eisen voor verduurzaming lijken te worden gesteld.  

Warmtenet 
De Bredase corporaties streven samen met de gemeente naar een C02-neutrale woningvoorraad in 
2044. Daarom nemen zij maatregelen om de warmte- en elektriciteitsvraag van bestaande woningen 
in het bezit te reduceren en te verduurzamen. In de Prestatieafspraken van de Alliantie Breda 2019-
2023 is vastgelegd dat de Alliantieleden zo goed mogelijk hun invloed zullen benutten om 
woonlasten van huurders, incl. energielasten, beheersbaar te houden (hoofdstuk 2, p9). Hoofdstuk 4 
van de Prestatieafspraken noemt verder als een van de doelen voor deze Alliantie-periode het 
verduurzamen en verdichten van het Amer-warmtenetwerk, waarbij zal worden gestreefd naar 
“uniforme en betaalbare tarieven voor zowel huurders als particulieren” (p20). Omschakeling zou 
niet tot hogere kosten voor huurders mogen leiden. De positie van de Amercentrale is na het SER 
advies over biomassa van 8 juli 2020 hoogst onzeker. Onderzoek van de Woonbond2 wijst verder uit 
dat aansluiting op het warmtenet de duurste warmtevoorziening is voor gebruikers. Deze zal dus juist 
de minst draagkrachtigen extra hard raken.  

 Wij dringen aan op terughoudendheid m.b.t. uitbreiding van het Amer-warmtenetwerk tot 
meer bekend is over alternatieve, duurzame en minder kostbare energiebronnen. 

Gemeentelijke lasten 
Breda staat volgens ‘Kerngegevens belasting grote gemeenten 2021’ (Coelo) op de tweede plaats qua 
woonlasten voor meerpersoonshuishoudens met een huurwoning.3 De gemeente kan onder andere 
door de gemeentelijke heffingen bijdragen aan het beheersbaar houden van woonlasten voor 
huurders, zoals afgesproken in de Prestatieafspraken 2019-2023.  Afwijkend op de afspraken in het 
Bestuursakkoord 2018-2022 Lef en Liefde verhoogde de gemeente Breda de afvalstoffenheffing in 
2021 eenmalig met 11% in plaats van 2% als compensatie voor negatieve effecten van voorgaande 
jaren. Een ongekende stijging in een tijd waar het inkomen van vele inwoners onder invloed van het 
coronavirus toch al verder onder druk is komen te staan.  

 Wij dringen erop aan dat de gemeente Breda door het beheersbaar houden van lokale 
heffingen en belastingen bijdraagt aan de Prestatieafspraken over woonlasten.   

 
2 Woonbond: Aardgasvrije wijken. Wat betekent dit voor huurders? (2020) 
3 KBGG_2021.pdf (coelo.nl), pagina 21, figuur 5 
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Leefbaarheid 
Het programma Verbeter Breda beoogt de veiligheid en leefbaarheid in wijken aan te pakken. In heel 
Breda staan leefbaarheid en veiligheid onder druk door het stijgende aandeel van minder of niet-
zelfredzame bewoners, waaronder verwarde personen en statushouders. Deze groep mensen wordt 
veelal gehuisvest in corporatiewoningen, terwijl er daar al een groot tekort aan is, en vaak ook nog in 
dezelfde complexen. De gemeente zou scherper moeten toezien op begeleiding van deze kwetsbare 
mensen en het voorkomen van concentraties, zodat integratie in de wijk soepeler verloopt en 
overlast tot een minimum beperkt wordt. De instelling van het Meldpunt Crisiszorg juichen wij als 
GHK toe; het heeft nog wel wat opstartproblemen en  dient dan ook periodiek geëvalueerd en zo 
nodig bijgesteld te worden.  
 
Concluderend 
Er is een uitstekend functionerende Alliantie waarin de gemeente Breda, de corporaties en 
huurdersorganisaties langjarige afspraken maken en bewaken. Daarmee is Breda een goed voorbeeld 
in Nederland. Dat willen huurders graag zo houden. Dat doen zij door te stemmen op die politieke 
partijen die zich daadwerkelijk voor een langere periode voor hen willen inzetten en het belang van 
goede, betaalbare en energiezuinige huurwoningen in leefbare groene wijken in hun 
partijprogramma opnemen.   
 
Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid deze oproep nader toe te lichten. U kunt contact met ons 
opnemen via: jklip.hkl@hotmail.com. 
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