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Steeds meer huurders in te dure woningen 

 

Op donderdag 7 april 2016 kwam via het NOS-nieuws een artikel naar buiten over het feit dat er 

steeds meer huurders in een te dure woning wonen en steeds minder huurders in een te goedkope 

woning.  

Alle aandacht is tot nu toe gericht geweest op het aanpakken van “scheefwonen” van huurders in 

een te goedkope huurwoning.  

 

Bron:  Steeds meer huurders in te dure woningen, steeds minder in te goedkope - 

http://nos.nl/l/2097614 

 

De PvdA Leiden heeft steeds aandacht gevraagd voor het feit dat de huren voor sociale 

huurwoningen de laatste jaren onaanvaardbaar zijn gestegen. Ook tijdens de prestatieafspraken 

hebben wij dit via een motie proberen duidelijk te maken. Helaas is deze niet aangenomen. Dit 

neemt natuurlijk de essentie van het probleem niet weg en nu wordt duidelijk wat het gevolg is van 

de huurstijgingen van de corporaties, ook in Leiden. 

  

Bovenstaande is voor de fractie van de PvdA Leiden dan ook aanleiding om het College op grond van 

artikel 45 van het reglement van orde de volgende vragen te stellen: 

 

1. Kan het college aangeven hoe de situatie omtrent het scheefwonen van huurders in een te 

dure woning in Leiden speelt? 

a. Zo nee, waarom niet? 

2. Kan het college aangeven hoe de situatie omtrent het scheefwonen van huurders in een te 

goedkope woning in Leiden speelt? 

a. Zo nee, waarom niet? 

3. Is het college het verder met de PvdA Leiden eens dat het wonen in een sociale huurwoning 

moet passen bij het inkomen van alle huurders?  

a. Zo nee, waarom niet?  

4. Wat gaat het college doen voor huurders die scheefwonen in een te dure huurwoning in 

Leiden? Welke mogelijkheden ziet het college dan voor zich? 

5. Kan het college in overleg gaan met de Leidse corporaties om de scheefgroei op de sociale 

woningmarkt te beperken? 

a. Zo nee, waarom niet? 

6. Kan het college in overleg gaan met de Leidse corporaties om nog meer huurverhogingen 

tegen te gaan voor het jaar 2016 en later om te voorkomen dat beschreven situatie nog 

nijpender wordt?  

a. Zo nee, waarom niet? 
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