
Aan de leden van de gemeenteraad van Leusden

T.a.v. de raadsgriffier

Postbus 150

3830 AD Leusden

Geachte Raad, 

Graag wil ik u onderstaande, met betrekking tot de woonvisie 2016-2025 en 

woningbouwprogrammering in Leusden, het volgende onder uw aandacht brengen. In de visie 

verwoord de gemeente o.a. de voornemens om de woningvoorraad geschikt te laten zijn voor diverse 

doelgroepen. Iedereen, met kleine of grote beurs, een passende woning moet kunnen krijgen in 

Leusden. 

Mijn zorgen over de uitvoering en uitwerking van dit beleid wil ik graag met u delen. Het blijkt in de 

praktijk namelijk dat het een mooi streven is, maar dat er onvoldoende aandacht is voor 

uitzonderingen en personen die net tussen de wal en het schip vallen. Deze komen in een dergelijke 

algemene visie nooit tot z’n recht, maar zijn voor betrokken inwoners wel van groot belang. Ik zal een 

voorbeeld geven, waarvan ik hoop dat u hierover met het college in discussie wilt gaan, hoe de 

uitvoering van beleid in dergelijke gevallen verbeterd kan worden.

Voorbeeld: tussen wal en schip

Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een gezin dat niet (meer) in aanmerking komt voor een sociale 

huurwoning vanwege te hoog inkomen doordat de bruto partneralimentatie bij het inkomen wordt 

opgeteld. De steeds scherper wordende toewijzingsregels voor woningcorporaties zijn hier debet aan. 

Bezittingen en spaargeld zouden dergelijke personen kunnen helpen om een huis te kopen in zo’n 

geval. Met een niet al te hoog inkomen is het ook best lastig om iets te vinden in Leusden, maar het 

zal wellicht lukken. Wanneer je echter geen spaargeld hebt, maar schulden bijvoorbeeld vanwege 

gedwongen verkoop van je woning (tijdens de crisis) kun je in Leusden geen woning kopen. Je zou 

zeggen dat het inkomen als gevolg van de grote schuld laag genoeg is om te kunnen huren bij een 

corporatie, maar deze tellen schulden niet mee bij het bepalen van het inkomen. Daarnaast wordt 

het inkomen nog lager doordat belasting betaald moet worden over de partneralimentatie. Wat dan 

overblijft is elders huren. 

Helaas lukt huren bij een commerciële verhuurder ook niet. Deze hanteren namelijk hun eigen 

toetsingscriteria en kijken naar het netto salarissen. Daarbij nemen ze dus wél de schulden en 

belastingen etc. van die persoon mee.  

Voor dergelijke gezinnen blijft bijna geen optie over. Particuliere verhuur wellicht, maar de prijzen 

hiervoor zijn door schaarste ook enorm hoog en lastig om aan te komen. Vakantieparken etc. zijn ook 

vaak plekken waar mensen terechtkomen die niet in aanmerking komen voor diverse alternatieven. 

De overheid is van deze alternatieven overigens ook niet gecharmeerd.

Welke rol vervult de gemeente?



Er lijkt in Leusden geen middenweg te zijn. Voor een rijke gemeente als Leusden zouden dergelijke 

schrijnende situaties toch niet voor mogen komen? Mijn vraag aan u is of u mogelijkheden ziet om als 

overheid in te grijpen, en u daarmee uw maatschappelijke rol als behartiger van het algemeen belang 

en voor alle inwoners van Leusden, serieus wilt oppakken. Ook omdat dit naar mijn idee de  

leefbaarheid van, en diversiteit in, ons dorp vergroot. Net zoals u beoogt te realiseren met de 

opgestelde Woonvisie.

Diverse mogelijkheden om in te grijpen!

Landelijk wordt deze tekortkoming, als gevolg van huidige regelgeving voor woningcorporaties 

(inperking van toewijzen van woningen), onderkent. Er zijn ook diverse oplossingen beschikbaar om 

dit “marktfalen” te compenseren. Er is een sterke behoefte aan middeldure huur, maar in Leusden 

wordt hier niet op ingezet, terwijl dit wel kan. Ik hoor dan ook graag uw argumenten en belangen om 

niet in te grijpen en het college te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Graag verwijs ik daarbij naar 

de aangekondigde stimuleringsmaatregelen van de Minister.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/03/13/stimulans-voor-meer-aanbod-middenhuur

Uiteraard ben ik bereid om bovenstaande en mijn ideeën voor oplossingen mondeling toe te lichten. 

Ik hoor graag van u hoe de gemeente Leusden in de komende college-periode dit probleem gaat 

oppakken, of dat hier mogelijk al initiatief toe is genomen.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Met vriendelijke groeten, 

 


