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MOTIE 'Meer inspraak voor huurdersorganisaties en andere belanghebbenden' 

De gemeenteraad van Delft, in vergadering bijeen op 01-12-2016, 

constaterende dat; 
• In de nieuwe Woningwet het verplicht is dat woningcorporaties prestatieafspraken maken 

met gemeenten en dat daardoor de gemeente en gemeenteraad meer mogelijkheden tot 
zeggenschap hebben; 

overwegende dat; 
• ons berichten hebben bereikt dat inspraak voor huurdersorganisaties en andere 

belanghebbenden tot nu toe onvoldoende is. 
• om als gemeente en gemeenteraad tot goede besluitvorming te komen, inspraak erg 

belangrijk is; 

verzoekt het college; 
• om inspraak beter te organiseren*; 
• dit SMART te monitoren en bij de eerstvolgende evaluatie van de Woonvisie 2016-2023 

de gemeenteraad hierover te informeren; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

*Bijvoorbeeld door: 
— In plaats van huurdersorganisaties en andere belanghebbenden alleen maar 'mee te laten 	deze 
ook mee te laten schrijven. 
— De tijd voor zienswijzen langer maken, waar dat mogelijk is. 
— Meer belanghebbenden inspraak te geven, zoals bijvoorbeeld hoogleraar Primus en hoogleraar 
Boelhouwer. 



*Woonregio Haaglanden gebruikt de onderstaande segmenten. Het lijkt de indiener(s) van de motie 
handig om daarbij aan te sluiten: 

Inkomen*** 
huishouden Inkomen tot 

€22.100 
Inkomen 
tussen 
€22.100 
en €30.000 

Inkomen 
tussen 
€30.000** en 
€35.739 

Inkomen 
tussen 
€35.739 en 
€39.874 

Inkomen 
tussen 
€39.874 en 
€45.000 

Alleenstaande* Huur tot 
€586 

Huur vanaf 
€586 tot 6'710 

Huur vanaf 
€628 tot €710 

Huur vanaf 
€710 

Huur vanaf 
€710 

Tweepersoonshuishouden* Huur tot 
€586 

Huur tot €586 Huur vanaf 
€586 tot €710 

Huur vanaf 
€710 

Huur vanaf 
€710 

Drie of meer 
persoonshuishouden 

Huur tot 
€628 

Huur tot €628 Huur vanaf 
€628 tot €710 

Huur vanaf 
€628 tot €710 

Huur vanaf 
€628 tot €710 

Let op voor jongeren tot 23 jaar die in aanmerking willen komen voor huurtoeslag, mogen een woning huren tot €409 
** Let op voor 65-plussers geldt een minimum inkomensgrens van E 30.500 
*** De huurbedragen zijn voor de eenvoud afgerond 

bron: https://www.woonnet-haaglanden.nl/hoe-werkt-hetinieuws/details/item/49/  
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