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Van Raadsgriffie Achtkarspelen <Raadsgriffie Achtkarspelen> 

Aan Raadsgriffie Achtl<arspelen <Raadsgriffie Acl~tkarspelen> 

Cc 

Datum 7januari 2020 10:23:48 

15 - P~loasje frjemd oan de oarder fan de dei fan FNP oer ófsl<affing ferhierdersheffing -

aangenomen.pdf; 15 -Motie vreemd aan de orde van de dag van FNP over afschaffing 

Bijlagen verl~uurdersheffing - aangenomen.pdf; 19-213 -Bijlage 2 -Brief aan de VNG t.a.v. 

verhuurdersheffing.pdf; 19-213 -Bijlage 1 -Brief aan VFG t.a.v. de 

verhuurdersheffing.pdf 

Aan alle gemeenteraden van Nederland (adressen in BCC) 

Besje griffier, 

Bijgaande motie vreemd aan de orde van de dag over de afschaffing van de 
verhuurdersheffing is door de gemeenteraad van Achtkarspelen aangenomen op 21 
november 2019. Een afschrift van de motie, inclusief vertaling in het Nederlands, is gestuurd 
naar alle gemeenten in Nederland. 

Verder zijn twee brieven namens het college van burgemeester en wethouders van 
Achtkarspefen aan de VNG en de VFG toegevoegd ter ondersteuning van de afschaffing van 
de verhuurdersheffing voor de woningcorporaties. 

Aan u het verzoek om de motie en de bijbehorende brieven door te sturen naar uw 
gemeenteraad. 

F~-~onii~«* ~r~cs~t€~~is, 

Vrí~sld~€ijke c~rc~e~, 

Ai1já ReiTSfTta 

mc~dew~r~ket~ r~~ac~sc~ríffí~ 

Z.120647 / D.980739



Stationsstraat 18 
Postbus 2 

9285 ZV Buitenpost ~`~~~"~~ 

t 0511-548254 / 06-23031227 

i www.raad-achtkarsgelen.nl 

Achtkarspelen gaat voor duurzaamheid. Denkt u aan het milieu voordat u dit bericht print? 

Achtkarspelen giet foar duarsumens. Tinke jo om it misjeu foardat jo in printopdracht jouwe? 

Gebruik van de inhoud van deze e-mail zonder toestemming van de afzender is niet toegestaan en onrechtmatig. Aan 

de inhoud van deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente Rchtkarspelen sluit iedere 

aansprakelijkheid uit die kan voortvloeien uit de ia~hoisd van deze e-mais. 

De inhoud van deze e-mail ss uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). 

Wanneer de e-mail ten onrechte bij u terecht is gekomen, wordt u verzocht contact op te nemen met de afzender. 



MOTIE 
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Achtkerspelen 

Agendapunt: 15. Motie vreemd aan de orde van de dag 

Onderwerp: Afschaffing verhuurdersheffing 

De raad van de gemeente Achtkerspelen in vergadering bijeen d.d. 21 november 2019 

Verzoekt het college: 

In samenwerking met dá Friese gemeenten, de Vereniging Friese Woningcorporaties, IPO en de 
VNG er in 2019 bij het Rijk op aan te dringen dat de verhuurdersheffing wordt afgeschaft. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: 

- Woningcorporaties hebben een voortrekkersrol bij de transitie van de bebouwde omgeving en 
het leefbaar houden van dorp, stad en platteland. 

- Woningcorporaties moeten een verhuurdersheffing aan het Rijk betalen over de WOZ-waarde 
van (sociale) huurwoningen. 

- Uit antwoorden op vragen in Provinciale Staten blijkt dat corporaties in Friesland, ook in 
Achtkerspelen, elk jaar ongeveer twee maanden huur van haar woningen aan het Rijk moet 
afdragen: een totaalbedrag van 40 miljoen euro. 

- Woningcorporaties kunnen door de verhuurdersheffing minder investeren in nieuwbouw, 
leefbaarheid, verduurzaming en het betaalbaar houden van de huurprijzen. 

- Een groot aantal woningcorporaties maakt bezwaar tegen die verhuurdersheffing. 
- Sinds eind oktober 2019 is duidelijk dat de verhuurdersheffing vooral wordt geïnvesteerd in de 

randstad. 
- Huurders ondervinden door de heffing nadelige financiële consequenties door het niet uitvoeren 

van duurzaamheidsr-iaatregelen in de sociale woningbouw of door verhoging van de 
huurprijzen. 

- De uitdagingen in Friesland/Achtkerspelen zijn anders dan in de randstad: wij moeten de 
verkrotting tegengaan, de leefbaarheid in dorp, stad en platteland overeind houden en met het 
oog op de opgaven uit het Klimaatakkoord moeten de (sociale) woningen in Friesland ook 
worden verduurzaamd. 

- De woningcorporaties weten zelf heel goed waar investeringen nodig zijn. 
- Deze motie wordt via de griffies naar alle andere raadsleden in Friesland en (vertaald) aan alle 

griffies van de andere gemeenten in Nederland gestuurd. 

FNP-Achtkerspelen, 

Dhr. S.D. van der Meer 

Stemming motie: 
Motie is met algemene stemmen (20) aangenomen. 
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Onderwerp 0 
Verhuurdersheffing 

Geachte heer of mevrouw, 

--

Inleidina ~ ~ ~ o 

De gemeente Achtkarspelen wil de komende jaren voldoende woningen aan de woningvoorraad 
toevoegen en verduurzamen en zorgen voor leefbare wijken en dorpen. Er is nog steeds sprake ~ -« 
van een huishoudensgroei en een behoefte aan woningen. Ook is er een fikse investering nodig 
in de verhoging van de kwaliteit van de woningvoorraad. Dit geldt zeker ook voor de sociale ~~ 
huurmarkt, waarbij vaak sprake is van verouderd woningbezit met een matige kwaliteit. Ook de 
leefomgeving van buurt?n waar veel sociale woningen staan is een aandachtspunt. De ~ ~° 
woningcorporaties moeten de mogelijkheid hebben om voor hun doelgroep te investeren. Dit 
kan gaan om nieuwbouw, investeringen in duurzaamheid, investeringen in de leefbaarheid en 
transformatie en herstructurering. 

De verhuurdersheffin 
De verhuurdersheffing is een belasting op sociale huurwoningen die de woningcorporaties D 
wordt opgelegd. Jaarlijks gaat de huuropbrengst van 2 maanden rechtstreeks naar deze z ó 
belasting. Indirect worden hiermee ook de huurders van de corporaties getroffen omdat ze ? 
feitelijk hieraan mee betalen. ó 
De verhuurdersheffing is een blokkade voor de corporaties om voldoende middelen beschikbaar z 
te hebben om deze investeringen te doen. Hiermee kunnen ze niet voldoen aan de wensen van z z 
de gemeenten zoals die in hun woonvisies zijn neergelegd en ontstaan er ook fricties ten á 
aanzien van de te maken prestatieafspraken zoals de Woningwet 2015 die vereist. ó 0 
Uit eerder onderzoek (b jvoorbeeld door de Rijksuniversiteit Groningen) is gebleken dat de ~ _ 
verhuurdershefFing funest is voor de sociale huursector. De belasting op sociale huurwoningen o~ 
gaan ten koste gaat var de huurders. Woningcorporaties verhogen de huren en bezuinigen op 

investeringen. Er worden veel minder betaalbare huizen gebouwd of opgeknapt en de 

huurprijzen zijn gestegen. Door de hogere huurprijzen is er ook meer huurtoeslag nodig. 



Daarnaast is er ook onvoldoende zicht op water met deze gelden gebeurt. Deze maatregel is 

ingevoerd in de (woningbouw)crisisjaren. De gelden worden vooral géinvesteerd in de Randstad 
vanwege de bevolkingsgroei. Dit neemt niet weg dat andere gebieden in Nederland eveneens 
een behoefte hebben aan een investeringsimpuls, alleen liggen de vraagstukken net iets 
anders. Er is een specifiek beleid ten aanzien van woningbouw nodig. Door de 
verhuurdersheffing en de besteding daarvan ontstaat er een scheve verhouding in deze 
investeringen. 

Conclusie
AI metal kan worden geconcludeerd dat de verhuurdersheffing blokkades geeft ten aanzien van 
het woningbeleid van de gemeenten, de investeringen van de woningcorporaties, de 
betaalbaarheid van sociale huurwoningen en het inzetten van voldoende middelen buiten de 
Randstad. 
De gemeente Achtkarspelen pleit daarom voor een afschaffing van de verhuurdersheffing voor 
de woningcorporaties. 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, 

de secretaris/directeur, de burgemeester, 
mr. drs. E.H.C. van der Laan mr. O.F. Brouwer 
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De gemeente Achtkarspelen wil de komende jaren voldoende woningen aan de woningvoorraad 3 
toevoegen en verduurzGmen en zorgen voor leefbare wijken en dorpen. Eris nog steeds sprake ~ -~ 
van een huishoudensgroei en een behoefte aan woningen. Ook is er een fikse investering nodig 
in de verhoging van de kwaliteit van de woningvoorraad. Dit geldt zeker ook voor de sociale ~.~ 
huurmarkt, waarbij vaak sprake is van verouderd woningbezit met een matige kwaliteit. Ook de 
leefomgeving van buurten waar veel sociale woningen staan is een aandachtspunt. De ~ °' 
woningcorporaties moeten de mogelijkheid hebben om voor hun doelgroep te investeren. Dit 
kan gaan om nieuwbouw, investeringen ín duurzaamheid, investeringen in de leefbaarheid en 
transformatie en herstructurering. 

De verhuurdersheffin 
De verhuurdersheffing is een belasting op sociale huurwoningen die de woningcorporaties D 
wordt opgelegd. Jaarlijks gaat de huuropbrengst van 2 maanden rechtstreeks naar deze z 
belasting. Indirect worden hiermee ook de huurders van de corporaties getroffen omdat ze 
feitelijk hieraan mee betalen. Q v 
De verhuurdersheffing is een blokkade voor de corporaties om voldoende middelen beschikbaar m 
te hebben om deze investeringen te doen. Hiermee kunnen ze niet voldoen aan de wensen van s z 
de gemeenten zoals die in hun woonvisies zijn neergelegd en ontstaan er ook fricties ten 
aanzien van de te maken prestatieafspraken zoals de Woningwet 2015 die vereist. ~ o 
Uit eerder onderzoek (b jvoorbeeld door de Rijksuniversiteit Groningen) is gebleken dat de Q = 
verhuurdersheffing funest is voor de sociale huursector. De belasting op sociale huurwoningen ~~ 
gaan ten koste gaat var de huurders. Woningcorporaties verhogen de huren en bezuinigen op 
investeringen. Er worden veel minder betaalbare huizen gebouwd of opgeknapt en de 
huurprijzen zijn gestegen. Door de hogere huurprijzen is er ook meer huurtoeslag nodig. 



Daarnaast is er ook onvoldoende zicht op wat er met deze gelden gebeurt. Deze maatregel is 
ingevoerd inde (woningbouw)crisisjaren. De gelden worden vooral géinvesteerd in de Randstad 
vanwege de bevolkingsgroei. Dit neemt niet weg dat andere gebieden in Nederland eveneens 
een behoefte hebben aan een investeringsimpuls, alleen liggen de vraagstukken net iets 
anders. Er is een specifiek beleid ten aanzien van woningbouw nodig. Door de 
verhuurdersheffing en de besteding daarvan ontstaat er een scheve verhouding in deze 
investeringen. 

Conclusie
AI met al kan worden geconcludeerd dat de verhuurdersheffing blokkades geeft ten aanzien van 
het woningbeleid van de gemeenten, de investeringen van de woningcorporaties, de 
betaalbaarheid van sociale huurwoningen en het inzetten van voldoende middelen buiten de 
Randstad. 
De gemeente Achtkarspelen pleit daarom voor een afschaffing van de verhuurdersheffing voor 
de woningcorporaties. 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, 

de secretaris/directeur, de burgemeester, 
mr. drs. E.H.C. van der Laan mr. O.F. Brouwer 




