
PvdA pakt wachttijd huurwoning aan 
 
Het is een van de grootste ergernissen van mensen over de woningmarkt: de lange 
wachttijd voor een sociale huurwoning. In veel gemeenten zijn de wachttijden voor 
een sociale huurwoning de laatste jaren verder en verder toegenomen. In een 
vastgelopen woningmarkt waarin mensen vooral niet kunnen verhuizen (te duur, 
gebrek aan geschikt aanbod) lopen de wachttijden verder op. De plannen van de PvdA 
voor de woningmarkt betekenen echter een forse aanpak van deze wachtlijsten. 
Hiermee kunnen mensen beter en sneller doorschuiven naar een betaalbare woning en 
maken starters weer een reële en snellere kans op een woning. 
 
De wachttijd op een sociale huurwoning is in veel gemeenten te lang. De lengte van de 
inschrijfduur verschilt sterk per gemeente maar in veel gemeenten is deze de laatste jaren 
sterk toegenomen. De UtrechtMonitor 2012 geeft bijvoorbeeld voor dit jaar in Utrecht een 
gemiddelde wachttijd van 8,1 jaar aan voor een sociale huurwoning. In 2009 was dit 
gemiddeld nog 7,3 jaar. In Nijmegen was de gemiddelde wachttijd in 2008 nog 5 jaar maar in 
2011 gemiddeld al 7,5 jaar. Ook in Arnhem steeg de wachttijd in die periode. Van 5,4 jaar 
naar 6 jaar en 3 maanden gemiddeld. Schrikbarende cijfers die niet gaan verbeteren met de 
plannen van het kabinet Rutte en de Kunduzpartijen voor de koop- en huurmarkt. 
 
Voor de PvdA geldt dat zij een brede aanpak van de woningmarkt voor ogen heeft, met 
maatregelen voor zowel de koop- als de huurmarkt om de doorstroming en balans weer te 
herstellen. En met een aanpak van de lange wachtlijsten in veel gemeenten. Dit biedt dan 
ook weer eerlijke kansen voor mensen die binnen redelijke tijd een huurwoning zoeken zoals 
bij jonge starters. 
 
- Zo draait de PvdA de kabinetsmaatregel van de schaarstepunten (of Donnerpunten), terug. 
Deze kabinetsmaatregel belemmert juist de doorstroming in ca. 140 gemeentes omdat een 
zittende huurder ineens 120,- per maand extra huur gaat betalen als deze huurder besluit te 
verhuizen. Ouderen zullen in een dergelijke situatie bijvoorbeeld niet naar een kleinere 
woning verhuizen omdat deze duurder is dan de huidige woning. Woningen worden zo 
langer vastgehouden door mensen die willen verhuizen als dit betaalbaar zou kunnen. 
 
- Daarnaast wil de PvdA het aantal betaalbare huurwoningen vergroten. Door van huurders 
met een hoger inkomen wat extra huur te vragen en corporaties voordelig en verantwoord te 
laten bankieren via de schatkist, kunnen corporaties en verhuurders meer bouwen want de 
totale huurinkomsten nemen toe en de financieringskosten nemen af. Het verhuren van 
woningen wordt daarmee aantrekkelijker voor partijen met bezit.  
 
- Het ombouwen van langdurig leegstaande kantoren tot woningen wil de PvdA ook 
eenvoudiger maken en wordt verder gestimuleerd. 
 
- Ook wil de PvdA het kopen van het eerste huis bevorderen. De PvdA pleit voor het 
verstrekken van 25.000 startersleningen en de overdrachtsbelasting voor starters verdwijnt 
per direct. Hierdoor komen meer huurwoningen vrij maar komt de koopmarkt ook weer op 
gang.  
 
De combinatie van deze maatregelen zorgt voor vermeerderd aanbod en doorstroming van 
mensen die nu in een huurwoning zitten en die hun woonsituatie willen veranderen door te 
kopen. Daarmee pakt de PvdA de wachttijd voor een sociale huurwoning effectief aan, wat 
veel mensen een reële en eerlijke kans op de woningmarkt biedt. 


