
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 VVE-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 
VVE-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 VVE'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


