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De Tweede Kamer heeft op 
11 maart ingestemd met het 
wetsvoorstel voor vernieuwing 
van de Huisvestingswet. Deze 
wet geeft gemeenten mogelijk
heden om regels op te stellen 
voor de toewijzing van sociale 
huurwoningen. Huurdersorga
nisaties mogen hierover straks 
meepraten. 

Het wetsvoorstel lag al jaren

lang klaar voor behandeling. 

In december 2009 stuurde de 

toenmalige minister voor 

wonen, Eberhard van der Laan, 

het voorstel naar de Kamer. De 

Woonbond heeft zich al jaren

lang sterk gemaakt voor aanpas

sing van de wet en vindt dat er 

duidelijke verbeteringen in de 

nieuwe wet zitten. De belangen 

van woningzoekenden komen 

beter tot hun recht. Zo is de vrij 

heid van vestiging het uitgangs 

punt en mogen gemeenten al

leen onder strikte voorwaarden 

ingrijpen . Voordat er regels 

worden opgesteld, moet schaar

ste worden aangetoond en moet 

du idelijk worden gemaakt dat 

groepen woningzoekenden in 

de knel komen. Bijvoorbeeld 

als huishoudens met een laag 

inkomen, zonder ingrijpen on

voldoende kans maken op een 

goedkope huurwoning. De toe

wijzingsregels worden altijd 

vastgelegd in een lokale huis

vestingsverordening. Onderlin

ge afspraken tussen corporaties 

en gemeenten zijn niet meer 

toegestaan. 

Een groot winstpunt van de 

nieuwe wet is vo lgens de Woon

bond de betrokkenheid van 

huurdersorganisaties. Zij mogen 

meepraten over de regels die 

gaan gelden voor de verdeling 

van woonruimten. De gemeente 

moet namelijk in het vervolg het 

voorgenomen beleid overleggen 

en afstemmen met 'woonconsu

mentenorganisaties' . 

Mantelzorgers 
Bij de behandeling van het 

wetsvoorstel stemde de Kamer 

ook in met een paar amende

menten. Daardoor kunnen naast 

mantelzorgers ook diegenen die 

mantelzorg ontvangen voorrang 

krijgen bij de toewijzing van een 

woning. Verder kan in schaars

tegebieden een deel van de 

huurwoningen worden voorbe 

houden aan inwoners van een 

regio of gemeente. Maximaal 

de helft van alle huurwoningen 

mag gereserveerd worden voor 

mensen die al in de regio wo

nen. Daarvan mag weer de helft 

(dus een kwart van het totaal) 

toegewezen worden aan men

sen die al in de gemeente 

wonen. JK 

De stad als sociaal laboratorium 

Er gaat nagenoeg geen dag voorbij of het woord 'participatie
samenleving' komt voorbij. Geïntroduceerd door de kersverse 
koning Willem-Alexander in zijn Troonrede-debuut, maar al 
snel hét woord van het jaar 2013. Over de betekenis lopen de 
meningen mijlenver uiteen. Van verplicht vrijwilligerswerk 
als gevolg van botte bezuinigingspolitiek tot idealistische 
burgerinitiatieven, zoals zelfbeheer. Daar komt bij dat voor 
het eerst in de geschiedenis van de verzorgingsstaat de 
gemeenten voortaan een grote vinger in pap krijgen op het 
terrein van zorg en welzijn. In DEcentraal. De stad als sociaal 
laboratorium verkennen Nico de Boer en )os van der Lans de 
participatiesamenleving en het nieuwe lokale landschap. In 
zeven hoofdstukken gaan ze op zoek naar het antwoord op 
vragen als: Wat verandert er als burgers hun eigen lokale 
voorzieni gen gaan financieren? Wat voor professionals heb 
je daarbij nodig? Ze komen tot de conclusie dat gemeenten lo
kale laboratoria aan het worden zijn, door de opleving van de 
doe-het-zelfsamenleving en de decentralisatie van arbeid en 
zorg. Ze pleiten voor een agenda met zeven punten (variërend 
van de versterking van de regionale economie tot een lokaal 

pact tegen armoede en uit
sluiting) waarmee gemeenten 
de lokale democratie kunnen 
versterken. DEcentraal is een 
zeer leesbaar, prikkelend boek, 
waar ook huurdersorganisaties 
inspiratie uit kunnen halen. 

DEcentraal. De stad als sociaal /o 
boratorium (144 pagma'sl is 
ungegeven door Atlas (omaG. 
ISBN: 9789045026152. Her is voor 
€17,99 Ie koop bij de boekhandel 
of via www.atlascomacl.nl. 

Huisjesmelker van het jaar 
De Groningse huisbaas Jan dingen die we ooit zijn tegen
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