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Beantwoording vragen ex. art. 41 RvO SP over achterstallig onderhoud, 
scheve balkons, schimmelproblematiek, lekkage, liberalisatie en verkoop 

Onderwerp sociale huurwoningen Boermandestraat door Lefier. 

Steller Eva Bennen 

De leden van de raad van de gemeente Groningen 
te 
GRONINGEN 

Telefoon 0 6 - 5 5 2 8 1 8 4 9 Bijlageln) 1 

Datum 0 4 - 0 9 - 2 0 1 8 Uw brief van 

Ons kenmerk 7 0 9 0 7 3 4 

Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw. 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door de heer J. Dijk namens 
de SP-fractie gestelde vragen ex art. 41 RvO over achterstallig onderhoud, 
scheve balkons, schimmelproblematiek, lekkage, liberalisatie en verkoop 
sociale huurwoningen Boermandestraat door Lefier. De brief van de 
vragensteller treft u als bijlage aan. 

Hieronder gaan we specifiek in op de gestelde vragen: 

1. Is het college op de hoogte van de situatie van de sociale 
huum'oningen aan de Boermandestraat? Zo ja, wat vindt het college 
hiervan? En bent u bereidt zowel corporatie Lefier als de VVE-
beheerder Pand Garant hierop aan te spreken? Zo niet, waarom niet? 

Het college is op de hoogte van de klachten rondom de balkons/serres en 
hieruit voortkomende lekkage en vochtproblematiek bij woningen aan de 
Boermandestraat. Overig achterstallig onderhoud is ons niet bekend en 
navraag bij Lefier laat ons weten dat er niet bovengemiddeld veel klachten 
en/of reparatie verzoeken zijn. 
Het bestuur van de VvE heeft opdracht gegeven aan een bureau om de 
(vocht)problemen rondom de loggia te inventariseren en na te denken over 
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eventuele oplossingen. Na de zomerperiode worden de bevindingen hiervan 
gepresenteerd. 
We vinden dat Lefier en PandGarant met dit onderzoek een goede weg zijn 
ingeslagen. Naar de uitkomsten en eventuele oplossingen zijn we benieuwd 
en gaan er voor nu vanuit dat hiermee de situatie verbetert. Op dit moment 
zien we daarom geen reden om Lefier en Pand Garant aan te spreken. 

2. De SP is de afgelopen weken meerdere malen in gesprek geweest met 
(sociale) huurders die een wooncomplex met particuliere huurders en 
kopers delen. Hierbij ontstaat vaak het gevoel dat de 
woningbouwcorporatie de belangen van de huurders in de VVE 's 
onvoldoende behartigen. Is het college hiervan op de hoogte? Zo ja, 
wat kunt en wilt u hieraan doen? Zo niet, waarom niet? 

Er zijn ons geen signalen bekend dat woningcorporaties in Groningen de 
belangen van huurders in VVE's onvoldoende behartigen. Woningcorporaties 
hebben een flink aantal woningen in bezit in gemengde complexen en hebben 
er alle belang bij dat bewoners er samen in goede verstandhouding wonen. 
Ook heeft iedereen (huurders, kopers, corporatie) belang bij goed beheer en 
onderhoud. 

Op verschillende manieren zorgen corporaties ervoor dat hun huurders 
worden betrokken en op de hoogte gehouden bij zaken die binnen de VVE 
spelen. Dit kan variëren van deelnemen aan de ledenvergadering tot 
ontwikkelingen volgen via de notulen. Meestal wordt in samenspraak bepaald 
welke vorm van samenwerking in een specifieke situatie het best past. 

3. Is het college met de SP van mening dat er ook in de binnenstad en de 
schilwijken voor iedereen betaalbare woningen beschikbaar moeten 
zijn? Zo ja, hoe kijkt het college dan aan tegen de recente voorbeelden 
zoals de Brinkflats, het Pepergasthuis en de Boermandestraat? Zo 
niet, waarom niet? 

Het college vindt het net als de SP belangrijk dat er in de binnenstad en de 
schilwijken betaalbare woningen beschikbaar zijn. We streven naar 
evenwichtige wijken waarbij verschillende bevolkingsgroepen naast en met 
elkaar kunnen leven. 

Brink llat.s 
De verhuur van de Brinkflats ligt vanaf het begin bij particuliere verhuurders 
(zie ook beantwoording van de schriftelijke vragen rondom de Brinkflats met 
kenmerk 7012612). Deze woningen zijn nooit meegeteld als sociale 
huurvoorraad. Wel lag de huurprijs eerder vaak onder de vrije sector huur. Er 
zijn er helaas geen mogelijkheden om de woningen beschikbaar te houden 
voor de sociale verhuur. Als particuliere huurder kun je bij een nieuw 
huurcontract in de eerste 6 maanden de beginhuur laten checken bij de 
Huurcommissie. De Huurcommissie kijkt of het klopt dat de woning 
geliberaliseerd is en voldoende woningwaarderingspunten heeft. 
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Pepergasthuis 
In de brief van 19 juni j l . (6982629) hebben we het standpunt ten aanzien van 
de verkoop van het Pepergasthuis gedeeld. Het college betreurt de 
voorgenomen verkoop van het monumentale Pepergasthuis. Naast dat het 
gasthuis een belangrijk maatschappelijk en cultuurhistorische functie heeft 
vinden we het belangrijk dat mensen met een smalle beurs ook in een 
monument in de binnenstad moeten kunnen wonen. Aan Lefier is aangegeven 
dat we deze ontwikkeling niet gewenst vinden en er zijn een aantal 
randvoorwaarden bij verkoop geformuleerd. Eén van de randvoorwaarden is 
(vanuit de wensen om te werken aan een ongedeelde stad) dat we willen dat 
50% van de huidige woningen blijvend als sociale huurwoningen worden 
verhuurd en dat de huurprijs niet wordt verhoogd tot boven de 
huurtoeslaggrens. 

Boermandestraat 
Corporaties mogen bij mutatie de huur van een sociale huurwoningen 
verhogen tot boven de liberalisatiegrens. Voorwaarde is dat de woning 
voldoende kwaliteit heeft en dus voldoende woningwaarderingspunten. In het 
geval van het complex aan de Boermandestraat hebben de woningen allemaal 
voldoende woningwaarderingspunten voor een maximale huur boven de 
€711,-. We zien het liefst ook dat sociale huurwoningen op deze locatie 
behouden blijven, maar rond 2006 zijn de woningen op de verkooplijst 
gekomen. Door een beperkte verkoopopgave verkoopt Lefier nu niet alle 
woningen bij mutatie. Een deel wordt daarom nu verhuurd in de vrije sector. 
Op dit moment sturen we met name op de groei van de stedelijke voorraad 
van sociale huurwoningen met maken daarover prestatieafspraken met 
woningcorporaties. 

4. Welke mogelijkheden heeft het college om verdere liberalisering en 
verkoop van betaalbare huurwoningen door zowel corporaties als 
particulieren tegen te gaan? Kunt u hierbij aangeven of en welke 
maatregelen u bereid bent om in te zetten? 

Met de krapte op de woningmarkt vragen we corporaties om terughoudend 
om te gaan met de verkoop van woningen, maar verkoop kan niet los gezien 
worden van nieuwbouw. De verkoop van huurwoningen is wat ons betreft 
alleen mogelijk als deze samenlopen met investeringen in nieuwbouw. Onze 
belangrijkste ambitie is, gezien de druk op de gehele woningmarkt, dat de 
sociale huurvoorraad de komende periode door blijft groeien. Per corporatie 
kijken we naar de verhouding tussen verkoop en sloop in relatie tot de 
nieuwbouwopgave en maken hier prestatieafspraken over. 

Daarnaast hebben we blijvende aandacht voor het aandeel goedkope, 
betaalbare en vrije sector huurwoningen op stedelijk niveau. Naast dat we 
zien dat een deel van de woningen boven de liberalisatiegrens komt brengt 
een aantal corporaties ook de huurprijs bewust terug naar onder de 
aftoppingsgrenzen. Het woonlastenonderzoek dat we dit jaar gaan uitvoeren 
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moet ons meer grip geven op het benodigde aandeel goedkope, betaalbare en 
vrije sector huurwoningen. 
In de wijkplannen voor Selwerd, de Wijert, Beijum en de Indische Buurt/ De 
Hoogte zijn gedifferentieerde wijken een belangrijk uitgangspunt voor ons. 
We maken afgewogen keuzes om in de ene wijk in te zetten op behoud en 
groei van de sociale huurvoorraad terwijl we in een andere wijk streven naar 
een betere mix (bijvoorbeeld daar waar een eenzijdig aanbod van sociale 
huurwoningen is). 
Ook in andere wijken, zoals de binnenstad en schilwijken, is het belangrijk 
om dit goed in beeld te hebben. Het woonbehoefteonderzoek waar we dit jaar 
mee starten moet vraag, aanbod en behoefte op wijkniveau beter in beeld 
brengen. Als we meer inzicht hebben in het benodigde aandeel goedkope, 
betaalbare en vrije sector huurwoningen en de behoefte op wijkniveau willen 
we hier scherpere uitgangspunten en prestatieafspraken over maken op 
wijkniveau. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 



Aan het college van B en W van de gemeente Groningen 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 42 RvO inzake achterstallig onderhoud, scheve balkons, 
schimmelproblematiek, lekkage, liberalisatie en verkoop sociale huurwoningen Boermandestraat 
door Lefier. 

Groningen, 1 augustus 2018 

Geacht college, 

Onlangs werd de SP door meerdere bewoners van Boermandestraat uitgenodigd. Zij hebben 
aangegeven last te hebben van achterstallig onderhoud, scheve balkons, schimmelvorming en 
lekkage. Wanneer zij klachten indienen, voelen zij zich door Lefier alleen niet serieus genomen. 
Ook tijdens overleggen in de VvE met WE-beheerder Pand Garant en Lefier, voelen de huurders 
zich niet gehoord of betrokken. 

De meeste huurders zijn in de flat aan de Boermandestraat terecht gekomen toen de flat 
nog volledige bestond uit sociale huurwoningen. Sinds een aantal jaren is Lefier begonnen met 
het verkopen van meerdere woningen in de flat. Daarnaast vindt er steeds meer liberalisatie van 
huurwoningen plaats. 

De SP komt veel te vaak huurwoningen tegen waarbij er sprake is van achterstallig onder
houd en waarbij het contact tussen huurders en de corporaties slecht verloopt. Daarnaast is de 
SP van mening dat er ook in de binnenstad en schilwijken voor iedereen betaalbare woningen be
schikbaar moeten zijn en blijven. De afgelopen jaren is een tendens te zien van verkoop en libera
lisatie van sociale huurwoningen in de binnenstad en schilwijken (en ook daarbuiten). Hierdoor is 
de voorraad van sociale huurwoningen afgenomen terwijl de vraag naar sociale huurwoningen is 
gegroeid en blijft groeien. Het baart de SP zorgen dat er steeds meer voorbeelden komen van be
taalbare huurwoningen die door woningbouwcorporaties in de uitverkoop worden gedaan. De SP-
fractie denkt hierbij aan recente voorbeelden zoals de Brinkflats en de woningen van het Peper
gasthuis. 

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de SP-fractie enkele vragen aan het college van B&W: 

1. Is het college op de hoogte van de situatie van de sociale huurwoningen aan de Boermande
straat? Zo ja, wat vindt het college hiervan? En bent u bereidt zowel corporatie Lefier als de 
WE-Beheerder Pand Garant hierop aan te spreken? Zo niet, waarom niet? 

2. De SP is de afgelopen weken meerdere malen in gesprek geweest met (sociale) huurders die 
een wooncomplex met particuliere huurders en kopers delen. Hierbij ontstaat vaak het gevoel 
dat de woningbouwcorporaties de belangen van huurders in de WE's onvoldoende beharti
gen. Is het college hiervan op de hoogte? Zo ja, wat kunt en wilt u hieraan doen? Zo niet, 
waarom niet? 

3. Is het college met de SP van mening dat er ook in de binnenstad en de schilwijken voor ieder
een betaalbare woningen beschikbaar moeten zijn? Zo ja, hoe kijkt het college dan aan tegen 
de recente voorbeelden zoals de Brinkflats, het Pepergasthuis en de Boermandestraat? Zo 
niet, waarom niet? 

4. Welke mogelijkheden heeft het college om verdere liberalisering en verkoop van betaalbare 
huurwoningen door zowel corporaties als particulieren tegen te gaan? Kun u hierbij aangeven 
of en welke maatregelen u bereid bent om in te zetten? 

Names de SP-fractie, 
Jimmy Dijk 


