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Voorzitter, 
 
Ik wil graag positief beginnen en wel met het bedanken van het college en 
de corporaties dat het onderzoeken van de mogelijkheden voor het 
instellen van een seniorenmakelaar ter bevordering van de broodnodige 
doorstroming op de Leidse woningmarkt is opgenomen. Ik ben hier heel blij 
mee. Ik geef eerlijk toe dat ik niet verwacht had dat het in de 
prestatieafspraken zou worden opgenomen. Omdat de PvdA het belangrijk 
vindt dat het ook voortvarend wordt opgepakt en concreet gemaakt wordt 
heeft wethouder Laudy toegezegd dat er eind van dit jaar de eerste 
contouren zichtbaar gemaakt zullen worden. Wij zullen dit scherp in de 
gaten houden. 
 
Dan de prestatieafspraken verder.  
Voorzitter, de  fractie van de PvdA maakt zich werkelijk ernstige zorgen 
over de huurprijzen van de sociale huurwoningen en wat dit doet met 
mensen, hoezeer zij hieronder gebukt gaan; ze zijn de laatste jaren enorm 
gestegen, de laatste 3 jaar zelfs met 12%. Wij beseffen dat de corporaties de 
huren meer zouden mogen verhogen en dat niet volledig hebben gedaan. 
Maar voorzitter, ze hadden er ook voor kunnen kiezen om de huren dit jaar 
niet te verhogen want die keuze hadden ze zeker. In veel gemeenten door 
het land wordt de huur per 1 juli niet verhoogd of zelfs verlaagd, 
bijvoorbeeld in Alphen aan den Rijn en Leiderdorp. Het kan dus wel, het is 
een keuze. En wat voor ons ook een belangrijk punt is, is dat de 
verhuurdersheffing niet doorberekend kan en mag worden aan de huurder. 
Het is geen huurdersheffing. Leiden is nu ook weer niet de goedkoopste 
stad om in te wonen, een prachtige stad en een fijne stad om in te wonen, te 
leven maar dat moet het ook blijven, ook voor de mensen met een laag 
inkomen die relatief gezien een (te) groot deel van hun inkomen kwijt zijn 
aan woonlasten. Voor die laatste groep willen wij vooral opkomen. 
We maken ons zorgen want niet alleen de huren stijgen steeds verder, ook 
huurharmonisatie maakt de sociale huurwoningen steeds duurder. Alles 
wordt duurder, zorgpremie, eigen risico etc.   Waar houdt dit op, wanneer is 
het genoeg? Voor ons is dat nu. 
Voorzitter, wij realiseren ons dat het college en de corporaties deze 
prestatieafspraken onderhandeld hebben maar voor ons is het te vaag, te 
onduidelijk en vooral niet concreet op het punt van de betaalbaarheid. Wij 
hebben hier al geruime tijd geen geheim van gemaakt. Sterker nog, we 
zetten dit voortvarend en met overtuiging voort en niet alleen nu.  



Want voorzitter, wachten tot er volgend jaar geëvalueerd gaat worden 
houdt naar ons gevoel in dat we weer te laat zullen zijn om het 
huurprijzenbeleid tijdig te kunnen beïnvloeden 
 
Afrondend voorzitter, we vragen het college dringend en met klem om onze 
inwoners die een sociale huurwoning hebben in Leiden eindelijk wat te 
ontzien en ze een hand te reiken. Wij vragen het college maar ook onze 
collega raadsleden hetzelfde te doen. Steun onze huurders van de sociale 
huurwoningen, steun ons door onze motie met een warm en betrokken hart 
te ondersteunen. Het is te belangrijk. 
De partij van de Arbeid dient hierbij een motie in waarin we het college 
verzoeken opnieuw in onderhandeling te gaan met de corporaties om de 
betaalbaarheid van sociale huurwoningen te garanderen, door geen 
huurverhoging boven de jaarlijkse inflatiecorrectie door te voeren voor 
huurders met een inkomen tot € 38.950,-- en tot dat moment de 
prestatieafspraken niet te ondertekenen. 
 
Mede ondertekenaars: PvdD,  
 
Dank u wel. 
 
 
 
 
 
 


