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Inleiding 
Initiatief raad 
Op initiatief van de raad is (in 2007) een afspraak met Woonvisie gemaakt over het 
toekennen van huurgewenning voor bewoners van de te slopen woningen in het project 
Slikkerveer zuidoost. Woonvisie was niet bereid zelf een vorm van huurgewenning toe te 
kennen. Onder voorwaarde, dat de kosten gedeeld zouden worden was Woonvisie bereid er 
ook een financiële bijdrage aan te leveren. Op die basis is besloten de kosten voor de 
huurgewenning te verdelen. Gemeente en Woonvisie zouden ieder voor de helft in de kosten 
bijdragen. 
De raad heeft destijds een bedrag van € 150.000,- beschikbaar gesteld. Dit bedrag is 
nadrukkelijk alleen voor het project Slikkerveer zuidoost beschikbaar gesteld. 
Woonvisie heeft de administratie van de huurgewenning op zich genomen. In 2007 is een 
voorschot van € 50.000,- aan Woonvisie overgemaakt voor uitvoering van de afspraken rond 
huurgewenning. 
Bij brief van 16 april 2014 heeft Woonvisie de eindafrekening van de huurgewenning aan de 
gemeente gestuurd. 
 
Spelregels huurgewenning 
Er zijn door gemeente en Woonvisie samen spelregels opgesteld voor wie de regeling geldt 
en onder welke voorwaarden van de regeling gebruik kan worden gemaakt. 
In aanmerking voor huurgewenning kwamen de bewoners uit een te slopen woning in het 
project Slikkerveer zuidoost, die: 
- verhuizen naar een nieuwe woning in het project De Vier Jaargetijden (ook een 
sloop/nieuwbouwproject in Slikkerveer) òf  
- een nieuw op te leveren woning in het project Slikkerveer zuidoost. 
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor huurgewenning hadden onder andere 
betrekking op: 
- het inkomen van het huishouden 
- het verschil in huur tussen oude en nieuwe huur 
Er kon maximaal 3 jaar gebruik gemaakt worden van de regeling. Jaarlijks is een toets 
gedaan om na te gaan of nog aan de spelregels voor huurgewenning werd voldaan. Deze 
toets had betrekking op inkomensontwikkeling, huurverhoging en huurtoeslag. 
 
Gebruik van de regeling 
Het project Slikkerveer zuidoost betrof de sloop van 350 huurwoningen. 
In totaal hebben 29 huurders gebruik gemaakt / gebruik kunnen maken van huurgewenning. 
Van deze 29 huishoudens zijn er 14 naar de Vier Jaargetijden verhuisd en 15 zijn 
teruggekeerd in een nieuwe woning in Slikkerveer zuidoost. 
De hoogst toegekende totaalbijdrage huurgewenning is € 5.063,-. Inclusief deze is aan twee 
huishoudens een bijdrage aan huurgewenning uitgekeerd boven € 4.000,-. 
Aan negen huishoudens is een totale bijdrage huurgewenning uitgekeerd van minder dan  
€ 1.000,-. De laagste bijdrage bedraagt € 251,-. 
De laatste woningen, waarvoor huurgewenning is toegekend zijn in mei 2011 betrokken. In 
maart 2014 is de laatste bijdrage uitgekeerd. 
 
 
 



 
Eindafrekening 
In 2007 is een voorschot uitbetaald aan Woonvisie van € 50.000,-.  
In maart 2014 is de laatste huurgewenningsbijdrage uitbetaald. Bij brief van 16 april 2014 
heeft Woonvisie de eindafrekening gestuurd. 
In totaal is een bedrag van € 60.979,26 aan huurgewenningsbijdragen toegekend.  
Het daadwerkelijk uitgekeerde bedrag bedraagt in totaal € 55.863,32. Het verschil tussen de 
toegekende bedragen en de uitgekeerde bedragen zit in persoonlijke omstandigheden van 
de betreffende huurders.  
De afrekening vindt dus plaats op het bedrag van € 55.863,32. 
Zowel Woonvisie als gemeente dragen daaraan een bedrag van € 27.931,66 bij. 
Het verschil tussen het door de gemeente in 2007 betaalde voorschot van € 50.000,- en het 
ten laste van de gemeente gebrachte bedrag bedraagt € 22.068,35.  
Dit bedrag van € 22.068,35 wordt teruggestort op rekening van de gemeente. 
 
Hoe verder 
Het herstructureringsproject project Slikkerveer zuidoost is afgerond. 
Daarna zijn er drie nieuwe herstructureringsprojecten door Woonvisie gestart. De raad is 
daarvan in kennis gesteld. Voor het herstructureringsproject Centrum is een startnotitie 
behandeld in de raad. Ook is voor dit project een sociaal plan vastgesteld. Daarin is  
geregeld op welke financiële steun bewoners kunnen rekenen bij verhuizing vanuit hun te 
slopen woning. De uitverhuizing van de bewoners is inmiddels in volle gang en verloopt 
succesvol. 
 
Huurkorting 
Voor het project Centrum fase 1 kunnen huurders in een aantal situaties aanspraak maken 
op huurkorting. Deze mogelijkheid om gebruik te maken van huurkorting is bedoeld om de 
netto huursprong stapsgewijs te laten verlopen voor mensen met een beperkte draagkracht. 
Huurders, die daarvoor in aanmerking komen krijgen het 1e jaar 66% terug van het verschil 
tussen oude en nieuwe netto huur na aftrek van eventuele huurtoeslag. Het 2e jaar is dat 
33%. Na afloop van het 2e jaar stopt de regeling. 
In april 2014 hadden 158 huishoudens de huur opgezegd van hun te slopen woning. Van 
hen hebben er 40 gebruik gemaakt van de huurkorting. Woonvisie verwacht, dat ongeveer 
25% van de huurders fase 1 gebruik kunnen c.q. zullen maken van de huurkorting. 
De huurkorting komt volledig voor rekening van Woonvisie. 
Het percentage huurders, dat gebruik kan maken en maakt van deze huurkorting is dus 
aanmerkelijk hoger dan het percentage dat van de regeling huurgewenning Slikkerveer 
zuidoost gebruik heeft gemaakt dan wel heeft kunnen maken. 
Een belangrijke reden voor het grotere gebruik van deze regeling is waarschijnlijk het feit, dat 
de huurkorting niet gekoppeld is aan het betrekken van bepaalde woningen. Men kan in 
principe gebruik maken van de regeling huurkorting voor iedere nieuw te betrekken woning.  
 
Financiële arrangementen 
Bij Woonvisie gaat het meedenken met de huurders door. Zo wordt er nu nagedacht om de 
huurder nog beter tegemoet te komen. De huurder zou dan bijvoorbeeld een vrij te besteden 
bedrag kunnen krijgen, los van het feit of hij dat voor huurkorting gebruikt, voor verhuizing of 
voor aanpassingen aan de woning.   
Dat kan ertoe leiden, dat er bij een volgende fase of een volgend project weer andere 
(financiële) tegemoetkomingen in het sociaal plan voor die fase of dat plan zullen worden 
opgenomen. 
 
Kortom: 
In ieder sociaal plan worden financiële bijdragen opgenomen, die tegemoet komen aan de 
kosten waar de huurders voor komen te staan als zij hun woning moeten verlaten voor sloop 
of hoog niveau renovatie. Voor Woonvisie is dit geen punt van discussie maar uitgangspunt.  



 
Conclusie 
Het is de verdienste van de raad van Ridderkerk, dat er een regeling huurgewenning voor 
Slikkerveer zuidoost is gekomen en dat daarvoor vanuit zowel de gemeente als Woonvisie 
geld beschikbaar is gesteld. De raad heeft daarmee gehoor gegeven aan de dringende wens 
van de bewonerscommissie Slikkerveer zuidoost. Woonvisie heeft zich destijds niet ten volle 
verantwoordelijk gevoeld. 
 
Tevens kan geconstateerd worden, dat dit initiatief van de gemeenteraad blijvend succes 
heeft opgeleverd. Dergelijke tegemoetkomingen zijn voor Woonvisie nu zonder meer 
uitgangspunt voor de vaststelling van de sociale plannen. Woonvisie neemt daarvoor ook de 
volledige verantwoordelijkheid door daarvoor voor 100% de financiële middelen beschikbaar 
te stellen.  
Daarmee heeft het door de raad genomen initiatief geleid tot structurele opname van 
financiële tegemoetkomingen in de sociale plannen, die worden vastgesteld voor de 
huurders van herstructureringsplannen van Woonvisie.   


