
Toelichting op het verzoek werkbijeenkomst masterclass Financiën Woonkracht10 

Hierbij een korte reactie op de vragen van de griffier:

- In de ‘masterclass’ (is nu even de werktitel intern) willen we de gemeenteraad meenemen in 
het volgende:

o Korte terugblik op het ontstaan van de corporaties en waar we nu staan, zeker ook in
de relatie tot de gemeente (van gemeentelijke woningbedrijven, privatisering, 
Woningwet tot Nationale Prestatie Afspraken Volkshuisvesting nu)

o Toelichten hoe een corporatie in elkaar steekt en waar ze wel / niet van is. Maar ook 
waar hebben corporatie en gemeenten elkaar nodig? Waar kunnen ze elkaar 
helpen / versterken

o Hoe werken corporatiefinanciën (rijk op papier (marktwaarde), maar in werkelijkheid
realiseren we dat niet). Wat betekend afschaffing verhuurderheffing in relatie tot de 
Nationale Prestatie Afspraken Volkshuisvesting (meer bouwen, betaalbaarheid, 
kwaliteit (EFG-labels) / verduurzaming, leefbaarheid)

o Waar zitten afhankelijkheden over en weer. Bijvoorbeeld om meer (flex) woningen te
bouwen zijn locaties en vergunningen nodig. Ook voor gemeenten liggen er 
belangrijke taken vanuit de Nationale Prestatie Afspraken

o Specifiek voor Woonkracht10
 Wat zijn onze plannen en ambities => en waar vinden we elkaar / is (verdere)

samenwerking een kans
 Wat kunnen wij (extra) investeren => maar ook wat als we keuzes moeten 

maken (in dialoog over wat in uw gemeente belangrijk is)
- Doel is vooral bij de gemeenteraad (of een klein comité) kennis en begrip van 

woningcorporaties en het huidige speelveld te creëren. Hiermee kan de gemeenteraad haar 
rol richting het college nog beter invullen. Waar kunnen gemeente en corporatie elkaar 
versterken, elkaar op aanspreken, etc.

- We verwachten van de raadsleden een actieve deelname, waarbij ze oprecht kennis op 
willen doen, maar ook vragen stellen. En (maar kan ook in vervolgsessie) aangeven wat zij 
belangrijk vinden voor de gemeente en Woonkracht10

- Het is zeker geen must dit voor 1 januari te doen. Wat ons betreft is begin 2023 prima! 


