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Aan:   Woonforte directeur bestuurder mevrouw Monique Brewster en  

Manager Wonen de heer Nicky Moesman  

Van:  Bestuur Huurdersorganisatie Groene Hart 

Datum:  23 september 2021 
 

Onderwerp: Voortgang Sociaal Statuut bij Sloop 

 
 

 

 
Geachte mevrouw, heer, 

 

 
Dinsdag 14 september 2021 heeft het bestuur de voortgang van het tot stand komen van het 

Sociaal Statuut bij Sloop besproken. Besloten is u deze brief te sturen. 

 
Op basis van uw schriftelijke reacties van april en 3 augustus jongstleden, constateren wij op een 

aantal onderdelen dat Woonforte terugkomt op eerder door haar genomen besluiten. (Of zijn deze 

niet verwerkt in de laatste versie?)  

 
Wij denken over bovenstaande onderdelen consensus te kunnen bereiken in een volgend overleg 

hierover. 

 
Echter komen wij op een drietal onderdelen tot de conclusie dat de verschillen -vooralsnog- niet 

overbrugd zijn. Deze drie onderdelen zijn voor ons cruciaal voor het tot stand kunnen brengen van 

een sociaal statuut. Daarbij gaat het om: 
 

1. een draagvlakmeting onder de huurders van het complex waar de corporatie het 

voornemen heeft te slopen; 
2. een terugkeergarantie voor de huurders van de te slopen woningen en 

3. een huurgewenningsbijdrage. 

 

 
Ad. 1 Draagvlakmeting 

Het bestuur is van mening dat bewoners serieus betrokken moeten worden bij het voornemen van 

Woonforte het complex te slopen. Daarbij hoort een goed sociaal plan én het verkregen inzicht dat 
dit breed gedragen wordt door de betrokken bewoners. Dat betekent voor ons een draagvlakmeting. 

 

Wij wijzen u op een aantal gemeenten in Holland Rijnland waar dit -naar ons bekend- ook formeel 
geregeld is, zoals Kaag en Braassem en Oegstgeest middels een Sociaal Statuut en in Leiden middels 

een besluit van het College van B & W inzake Renovatie- en sloopprocedure (RV 09.0079, 15 oktober 

2009). 
 

 

Ad. 2 Terugkeergarantie 

Het bestuur vind het voor de hand liggen dat bewoners van te slopen woningen een 
terugkeergarantie krijgen. Wij wijzen u op de ophef die is ontstaan naar aanleiding van het 

Rotterdamse woonbeleid en de sloop van de Tweebosbuurt (woningen van Vestia) en het VN-

rapport. Het is u wellicht bekend dat de Tweede Kamer –middels een aangenomen Kamermotie- het 
demissionaire kabinet heeft opgedragen dat bewoners recht hebben op terugkeer en daar het 

verkrijgen van  financiële steun zoals uit het Volkshuisvestingsfonds of de Regeling Vermindering 

Verhuurderheffing afhankelijk maken. 
 

Ook wijzen wij u erop dat een aantal gemeenten in de regio Holland Rijnland al formeel geregeld is    

-naar ons bekend- zoals Leiden, Kaag en Braassem en Oegstgeest middels een Sociaal Statuut. 
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Ad. 3 Huurgewenningsbijdrage 
Bewoners die uiteindelijk moeten verhuizen met een stadsvernieuwingsurgentie en niet willen 

terugkeren, dienen een tegemoetkoming te krijgen in de gedwongen huursprong die veel bewoners 

moeten maken, uiteraard na verrekening van een eventuele huurtoeslag. Het oude Sociaal Statuut 
voorzag hierin. De huurgewenning zien wij als een instrument om draagvlak onder de bewoners te 

krijgen voor  uw voornemen het complex te slopen. 

 

Ook hier verwijzen wij naar een aantal gemeenten in de regio Holland Rijnland waar de 
huurgewenning opgenomen is in het Sociaal Statuut, in ieder geval -naar ons bekend- in Kaag en 

Braassem, Leiden en Oegstgeest. 

 
 

Samenvattend: 

Het in het Sociaal Statuut opnemen van een draagvlakmeting, het recht op een terugkeergarantie en 
de mogelijkheid tot het krijgen van een huurgewenningsbijdrage is volgens ons een verstandige en 

constructieve manier om (maatschappelijk) draagvlak te krijgen voor uw nieuwbouwplannen.  

 
Het niet opnemen van deze kwesties vergroot de kans op (maatschappelijke) weerstand tegen uw 

nieuwbouwplannen (zoals de mogelijke gang van bewoners en/of bewonerscommissies naar de 

(kanton)rechter en/of gestarte bodemprocedures) waardoor de noodzakelijke uitbreiding van de 

sociale woningvoorraad in onze gemeente onnodige vertraging oploopt. 
 

Wij doen daarom nogmaals een dringend beroep op u, om  in de aangehaalde kwesties uw 

standpunt te heroverwegen.  
 

Wij zijn uiteraard bereid om onze brief in een overleg nader toe te lichten.  

 
 

 

Met vriendelijke groet, 
Mede namens het bestuur 

 

 
                                                           

Frederike Magez, Robér van Leeuwen, 

voorzitter 2e secretaris  
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