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Geachte mevrouw/heer,

Ik vraag u deze mail voor uw gemeenteraad met de bijbehorende bijlagen door te geven aan uw 
gemeenteraad. Helaas beschik ik namelijk niet over het e- mailadres van de griffie. Daarom vraag ik u 
deze mail met bijbehoren door te sturen.
Het gaat namelijk om het volgende:

Motie van de Raad
Op 14 november 2019 is in de raadsvergadering van de gemeente Waadhoeke de motie afschaffing 
verhuurdersheffing aan de orde geweest. Zie bijlage. Deze motie werd ingediend door de raadsfracties 
van FNP, SAM, CU, CDA en Gemeentebelangen. De Raad nam deze motie aan en verzocht burgemeester 
en wethouders van onze gemeente om, in samenwerking met de Friese gemeenten, de provincie Fryslan, 
de Vereniging Friese Woningcorporaties, IPO en de VNG, het Rijk te verzoeken om deze 
verhuurdersheffing af te schaffen.
Onze raad droeg mij op om die motie opgesteld in het Frysk toe te sturen aan de gemeenteraden in 
Fryslan en in de Nederlandse vertaling aan de griffies van de andere Nederlandse gemeenteraden.
Bij dezen voldoe ik daaraan.
Mag ik u alvast dank zeggen voor de genomen moeite om te zorgen dat deze ter bestemde plaats komt.

Met vriendelijke groeten,
De griffier van de Raad van Waadhoeke

Rommy Achterhof
Griffiemedewerker gemeente Waadhoeke

Gemeente Waadhoeke 
T (0517) 380380
E r.achterhof(5)waadhoeke.nl
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W www.waadhoeke.nl
Adres: Harlingerweg 18 / Postbus 58
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Disclaimer:
De informatie in dit bericht is privé en vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). 
Heeft u dit bericht onterecht ontvangen, dan vragen wij u de afzender direct te informeren door het 
bericht terug te sturen en vervolgens te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, 
verspreiding of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen 
Tink oan it miljeu foar't jo beslate dizze mail te printsjen 
Dink an 't miljeu, foordat Jou beslütte deuze mail te printen
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Motie vreemd aan de orde van de dag aangaande de het afschaffen van de 
verhuurdersheffing.

De gemeenteraad van Waadhoeke bij elkaar in de raadsvergadering van donderdag 14 november 
2019,

Constaterende dat:
Woningcorporaties een voortrekkersrol hebben bij de transitie van de bebouwde omgeving 
en het leefbaar houden van dorp, stad en platteland;
Woningcorporaties een verhuurdersheffing aan het Rijk beatalen moeten over de WOZ- 
waarde van sociale huurwoningen;
Uit antwoorden op vragen in Provinciale Staten blijkt dat woningcorporaties in Fryslan, dus 
ook in de gemeente Waadhoeke, jaarlijks globaal twee maanden huur van hun woningen aan 
het Rijk afdragen moeten. Voor Fryslan wordt dat bedrag jaarlijks op €40.000.0000 geschat, 
voor de gemeente Waadhoeke wordt de afdracht van Wonen Noord West Friesland de 
komende tien jaar op €22.000.000 ingeschat.
Woningcorporaties door de verhuurdersheffing minder investeren kunnen in nieuwbouw, 
leefbaarheid, verduurzaming en het betaalbaar houden van de huurprijzen;
In groot aantal woningcorporaties bezwaar maakt tegen de verhuurdersheffing;
Sinds eind oktober 2019 duidelijk geworden is dat de opbrengst van de verhuurdersheffing 
vooral in de Randstad geïnvesteerd wordt.

Overwegende dat:
• Fluurders door de heffing nadelige financiële consequenties ondervinden, door het niet 

uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen in de sociale woningbouw of door verhoging van 
de huurprijzen;

• De uitdagingen in Fryslan, dus ook in de gemeente Waadhoeke, anders zijn dan in de 
Randstad: wij moeten verkrotting tegengaan, leefbaarheid in dorp, stad en platteland 
overeind houden en met he oog op de opgaven uit het klimaatakkoord moeten de (sociale) 
woningen ook in de gemeente Waadhoeke verduurzaamd worden;

• De woningcorporaties zelf heel goed in beeld hebben waar investeringen nodig zijn;

Verzoekt het college:
• In samenwerking met de Friese gemeenten, de provincie Fryslan, de Vereniging Friese 

Woningcorporaties, IPO en de VNG er nog in 2019 bij het Rijk op aan te dringen dat de 
verhuurderheffing af geschaft wordt;

En draagt de Griffie op:
• Deze motie via de griffies naar alle andere gemeenteraden in Fryslan en (in vertaling) aan alle 

griffies van andere gemeenten in Nederland toe te sturen;
• Deze motie ook naar de Minister van Milieu en Wonen, de Eerste- en Tweede Kamer toe te 

sturen;

Namens de fracties van FNP, SAM, CU en GB

BertVollema GovertGeldof Dit Bloem Douwe Kamstra

III
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Moasje frjemd oan de oarder fan de dei oangeande it öfskaffen fan de ferhierdersheffing.

De gemeenteried fan Waadhoeke byinoar yn de riedsgearkomste fan tongersdei 14 novimber 2019, 

Konstatearjende dat:
Wenningkorporaasjes in foarlükersrol hawwe by de transysje fan de beboude omjouwing en 
it leefber balden fan doarp, stêd en plattelên;
Wenningkorporaasjes in ferhierdersheffing oan it Ryk betelje moatte oer de WOZ-wearde fan 
sosjale hierwenten;
Üt antwurden op fragen yn Provinsjale Steaten bliken docht dat wenningkorporaasjes yn 
Fryslan, dus ek yn de gemeente Waadhoeke, alle jierren likernóch twa moanne hier fan har 
wenten oan it Ryk öfdrage moatte. Foar Fryslan wurdt dat bedrach jierliks op €40.000.0000 
rüze, foar de gemeente Waadhoeke wurdt de ofdracht fan Wonen Noord West Friesland de 
kommende tsien jier op €22.000.000 ynskatten.
Wenningkorporaasjes troch de ferhierdersheffing minder ynfestearje kinne yn nijbou, 
leefberens, ferdoursuming en it betelber halden fan de hierprizen;
In grut tal wenningkorporaasjes beswier makket tsjin de ferhierdersheffing;
Sünd ein oktober 2019 dudlik wurden is dat de opbringst fan de ferhierdersheffing 
benammen yn de ranestêd ynfestearre wurdt.

Oerwaagjende dat:
• Hierders troch de heffing neidielige finansjele konsekwinsjes ünderfine, troch it net ütfieren 

fan duorsumensmaatregels yn de sosjale wentebou of troch ferheging fan de hierprizen;
• De ütdagings yn Fryslan, dus ek yn de gemeente Waadhoeke, oars binne as yn de ranestêd: 

wij moatte ferkrotting tsjingean, leefberens yn doarp, stêd en plattelên oerein halde en mei 
it each op de opjeften üt it klimaatakkoart moatte de (sosjale) wenten ek yn de gemeente 
Waadhoeke ferduorsume wurde;

• De wenningkorporaasjes seis hiel goed yn byld hawwe wêr't ynfestearings nedich binne;

Fersiket it Kolleezje:
• Yn oparbeidzjen mei de Fryske gemeenten, de provinsje Fryslan, de Vereniging Friese 

Woningcorporaties, IPO en de VNG der noch yn 2019 by it Ryk op oan te trunen dat de 
ferhierdersheffing ófskaft wurdt ao^lat der nijc finQnajelc-Ryksfntddds bcskikbor kommc foar

• plattclans on 6toësfGrrrijing;~»

En draacht de Griffy op:
• Disse moasje fia de griffy's nei alle oare gemeenterieden yn Fryslan en (yn oersetting) oan 

alle griffy's fan oare gemeenten yn Nederlan ta te stjoeren;
• Disse moasje ek nei de Minister fan Miljeu en Wenjen, de Earste- en Twadde keamer te te 

stjoeren;

Nammens de fraksjes fan FNP, SAM, CU en GB 

Bert Vollema ^oveWGeldaf /} Dit amstrai i/i/o (ï)
J)


