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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

raadsvragen over huurders 
corporatiewoningen met meerdere 

woningen 

3195328  2 maart 2021 

Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

 
Het NRC handelsblad heeft op 26-01-2021 een artikel gepubliceerd. In dit artikel staat dat er in 

Nederland 1.055 mensen een woning huren van een woningcorporatie, terwijl deze mensen zelf 
(gedeeltelijk) eigenaar zijn van een koopwoning. Deze 1.055 mensen bezitten 3.344 huizen.  

In Hengelo zou het gaan om 4 corporatiebewoners die in totaal 18 huizen bezitten. 
 

Door de fractie van de PvdA zijn hierover schriftelijke vragen gesteld. 
1. vraag: Is het college op de hoogte van dit artikel (uit het NRC handelsblad van 26-01-

2021)? 
Antwoord: Ja, het college kent dit artikel. 

 
2. vraag: Als PvdA vinden we dat, ondanks de lage aantallen, dit in principe niet zou moeten 

kunnen. Wat is de visie van het college hierop? 
Antwoord: het college deelt uw standpunt. Als er sprake van is dat huurders in 

corporatiewoningen eigenaar zijn van meerdere woningen dan is dat onwenselijk. Een 
sociale huurwoning is bedoeld voor de sociale doelgroep. Ook de woningcorporatie deelt 

dat standpunt. 
 

3. Vraag: Kan het college aangeven welke instrumenten de gemeente heeft, wellicht in 
samenwerking met Welbions, om dit soort praktijken te voorkomen? 

Antwoord: De gemeente heeft geen instrumenten die dit soort praktijken kunnen 
voorkomen. Ook voor Welbions is dit niet te controleren: De corporatie weet niet hoeveel 

inkomen en bezit een huurder heeft nadat deze een woning is gaan huren. 
 

4. Vraag: Als u die instrumenten heeft: Wanneer gaat u die dan inzetten? 
Heeft u deze instrumenten niet: Op welke wijze gaat u hier dan een signaal over afgeven 

aan het Rijk? 
Antwoord: het college heeft geen instrumenten die het kan inzetten. Het college zal via de 

gebruikelijke kanalen (VNG, G40) aandacht vragen voor dit onderwerp. 
 

 



 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3195328  

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


