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Dat was de kop in de Gelderlander van 4 oktober 2022. Wonion wíl
wel huizen bouwen, maar kán niet zoveel als Oude IJsselstreek wil. In
plaats van de 750 woningen die de gemeente wil dat er in de sociale
huursector bijkomen, kan Wonion er in de Oude IJsselstreek maar zo'n
vijfhonderd bouwen tot 2030 in Oude IJsselstreek. Dat is een derde
minder dan de inzet van de gemeente. 

‘Gemeente is te ambitieus’

Nieuwsbrief



De gemeente heeft het plan dat er 2250 
woningen bij moeten komen in de periode van
2023 tot 2030. Ongeveer een derde van die
woningen zouden sociale huur moeten zijn. Dat
zou betekenen dat er zo'n 750 woningen door
Wonion moeten worden gerealiseerd, maar
volgens de woningcorporatie is dat aantal op
dit moment niet haalbaar. “We hebben simpel-
weg het geld niet om dat te doen," zegt 
directeur Gerrolt Ooijman van Wonion. “Dat
komt met name doordat verduurzaming en
stijgende bouwkosten veel geld kosten.”

Tot zover is er niets aan de hand en een duidelijk en ook wel 

logisch verhaal. Want de (financiële) ruimte die woning-

corporaties hebben werd inderdaad steeds meer beperkt. De 

belasting op sociale huurwoningen, de verhuurdersheffing bij-

voorbeeld, heeft tot gevolg gehad dat woningcorporaties vanaf

de invoering in 2013 tienduizenden huizen minder konden 

bouwen. Vanaf 2023 wordt de verhuurderheffing gelukkig

(stapsgewijs) afgebouwd. Iedereen hoopt dat door die extra 

financiële ruimte meer woningen worden gebouwd, zodat

iedereen een woning kan krijgen, of die nu huurt of koopt. 

Extra bouwen

Want ook en juist de druk op de sociale huurwoningen is in

onze gemeente enorm toegenomen. Huurders ervaren dat 

dagelijks en huurdersvereniging WijWonen constateert al jaren

een (steeds schrijnender) tekort aan betaalbare huurwoningen

in de gemeente Oude IJsselstreek, ook in de verschillende 

kernen. Na alle doem- en krimpscenario’s is ook de gemeente

daar inmiddels gelukkig van overtuigd. De wachtlijsten en 

-tijden nemen elke maand toe. Jonge stellen die nadat ze op 

kamers hebben gewoond, nu weer bij de ouders gaan wonen

omdat ze onderaan de wachtlijst staan voor sociale huur, een

particuliere huurwoning niet kunnen betalen en bij de bank

geen hypotheek kunnen krijgen. 

Of het nu gaat om sociale huur, over midden-huur of over koop-

woningen, er zijn simpelweg te weinig huizen. Daarom moet

óók Wonion extra bouwen! En snel!

Ambities gemeente niet betwijfelen

En juist op zo’n moment vraagt Ooijman zich af ‘Of de 

plannen van de gemeente niet wat buitenproportioneel zijn.’

2250 woningen lijkt hem wat veel, de Wonion-directeur gaat

zelf liever uit van 1500 woningen. “Ik snap die ambities wel,

want als je geen stip hebt op de horizon dan gebeurt er nooit

iets. Maar dit lijkt ons té ambitieus."

Dat Wonion niet al het geld kan investeren in nieuwbouw is 

duidelijk. De corporatie moet ook echt en snel verduurzamen,

dus ze kunnen niet én - én. Maar om dan als corporatie 

tegelijkertijd ‘om je heen te gaan slaan’ en de ambities van de

gemeente in twijfel te trekken die er juist voor wil zorgen dat

inwoners er op de woningmarkt simpelweg weer tussenkomen

is niet fair, feitelijk onjuist en een ontkenning van de problemen

op de woningmarkt in de gemeente Oude IJsselstreek.
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Gerrolt Ooijman, directeur Wonion vindt de plannen van de gemeente te ambiteus (Foto Wonion).  


