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AW
T.A.V. de Gemeenteraad en leden van het College van Burgemeester en Wethouders
Geachte mevrouw/meneer,
Namens de Burgemeester en Wethouders van de gemeente Papendrecht stuur ik u ter
informatie in de bijlage een afschrift toe van:
1. de door de gemeenteraad van Papendrecht aangenomen motie "Verhuurdersheffing
sociale huurwoningen"
2. de door de Burgemeester en Wethouders van Papendrecht verzonden brief aan Minister
mw. K.H. Ollongeren inzake de aangenomen motie.
Met vriendelijke groet,
Saskia Jonker
Gemeente Papendrecht

Ministerie van BZK
t.a.v. Hare Excellentie minister K.H. Ollongren
Postbus 20011
2500
De EA Den Haag
T
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Verhuurdersheffing
sociale huurwoningen

Hooggeachte mevrouw Ollongren,
De gemeenteraad van Papendrecht heeft bijgaande motie 'Verhuurdersheffing sociale
huurwoningen’ aangenomen. Verwijzend naar de motie (als bijlage toegevoegd) vragen wij
hiervoor uw aandacht. De gemeenteraad van Papendrecht is namelijk van mening dat de
verhuurdersheffing geen positieve effecten heeft voor de woningvoorraad en negatief werkt voor de
mogelijkheden van de woningcorporaties.
Uw kabinet heeft de ambitie om de woningbouw aan te jagen, huizen betaalbaar te houden,
dakloosheid aan te pakken en woningen te verduurzamen. Ons inziens is het niet mogelijk om
deze ambities te realiseren als het kabinet vasthoudt aan de verhuurdersheffing. Bij deze willen wij
u dringend vragen om de verhuurdersheffing op sociale huurwoningen af te schaffen, indien nodig
met een afbouwregeling.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris (wnd.),
de burgemeester,

P. Naeije

A.J. Moerkerke

Deze brief wordt in CC verstuurd naar de fracties van de Tweede Kamer, Provincie Zuid-Holland
(mw. A. Koning), de VNG, de koepelorganisatie Aedes en de gemeenteraden in Nederland

