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: Beantwurding skriftlike fragen FNP oer de ferhierdersheffing dy't wente
korporaasjes 6fdrage moatte oan it Ryk

Jo skriftlike fragen op gran fan kest 41 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 27
septimber 2019, beantwurdzje wy as neikomt.

Jo setten Jo fragen atein mei de neikommende ynlieding:
Juster en hjoed stiene ferskate berjochten yn de media oer de wenningstifting Wonen
Noordwest Friesland. Wonen Noordwest Friesland moat de kommende tsien jier 26 miljoen
euro oan it Ryk betelje yn it ramt fan de ferhierdersheffing(1). Neffens de berjochtjouwing
hienen sy mei dit jild 500 huzen duorsum meitsje kinnen en 120 aide huzen ferfange kinnen.
Mar dat giet no net troch.
Dizze Ontwikkelingen binne al skoft dwaande en roppe by Os in tal fragen op.

Fraach 1:
Wonen Noordwest Friesland is net de ienige wenningstifting yn Fryslan. Is der in oersjoch
fan it totaal oan ferhierdersheffing dat (it Fryslan nei Den Haach brocht wurdt? Sa ja, kinne jo
Os dat takomme litte, Sa nee, wolle Jo dat foar at Otsykje?

Antwurd fraach 1:
De oanlieding foar dit berjocht leit yn it bekend wurden fan de miljoenenota. Fia de koepel
fan wente korporaasjes Aedis is 6fpraat dat korporaasjes diele hokker bedragen fia de
ferhierdersheffing nei Den Haach geane. Boppedat stie 2-10 yn de LC dat WoonFriesland
formeel beswier oantekene hat tsjin de heffing, dy't foar harren delkomt op rom € 11 miljoen
dit jier allinne. Ek dit is Onderdiel fan in lanlike aksje fan sa'n 200 wentekorporaasjes, dy't
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allegearre beswier oantekenje. Ek de oare Fryske korporaasjes tekenje beswier oan tsjin de
heffing.
Lanlik drage de korporaasjes mei inoar € 1,7 miljard of. De Fryske wente korporaasjes drage
mei inoar dik € 40 mm. Of.

Fraach 2:
Is it kolleezje it mei Os lens dat dizze heffing trochberekkene wurdt oan de hierders en dat
no't it duorsum meitsjen fan huzen net trochgean kin dizze hierders feitliken nochris in dikke
rekken presintearre krije?

Antwurd fraach 2:
Nee, it kolleezje is it der net mei iens as der in trochberekkening plak fynt oan de hierders.
Wetlik mei dat ek net. De ferhierdersheffing komt der op del dat korporaasjes elk jier
likernOch twa moanne hier fan har wenten oan it Ryk 6fdrage moatte, sOnder dat hierders dit
fern imme. De hichte fan de hier is bun oan regels. Ek as korporaasjes buerten/wenten
ferduorsumje, is it stribjen fan de korporaasjes om de wenlesten net te ferheegjen
It ferduorsumjen en kwaliteitsferbettering fan de (hier)wente foarrie giet minder hurd, no't de
korporaasjes in part fan harren middels fia de ferhierdersheffing ferplicht ofdrage moatte oan
it Ryk. Dat jout in korporaasje minder ynvestearrings mooglikheden. Yndirekt wurde de
hierders hjir wol troch rekke. Dat spyt it kolleezje.

Fraach 3:
Hoe sjocht it kolleezje tsjin dizze berjochten oan yn it ramt fan it duorsum meitsjen fan huzen
foar de enerzjy opjefte foar de beboude omjouwing?.

Antwurd fraach 3:
Yn de IPO-appreciatie fan it Klimaatakkoord is Cindersteande tekst opnaam:
"De woningcorporaties zijn een cruciale partner om verduurzaming in de (bestaande)
gebouwde omgeving verder op gang te brengen. We benadrukken de noodzaak om
corporaties de mogelijkheid te bieden om de verhuurdersheffing in te zetten voor
verduurzaming van bestaande woningen."
Neffens Us betsjut dit dat de korporaasjes it jild better streekrjocht ynvestearje kinne yn
ferduorsuming. Krekt omdat de korporaasjes in grutte rol spylje kinne/moatte yn it oanjeien
fan de ferduorsuming fan de Fryske wentefoarrie.

Fraach 4 A:
Is it kolleezje ree om in branbrief oer dizze saak nei Den Haach te stjoeren of yn oerlis te
treden oer de ferhierdersheffing?

Antwurd fraach 4 A:
De provinsje hat oangeande wente korporaasjes gjin fornnele rol. Gemeenten ha dat wol. VVy
halde de Ontwikkelings wol sekuer yn de gaten, tegearre mei Cis partners. En as de reaksje ut
Den Haach Os net noasket, oerwaagje wy yndied sa'n aksje. Ek as fan de Fryske
gemeenten, of oare belutsen partijen Ut sa'n brief oan it Ryk opsteld wurde soe, sille wy
oerwaagje om dizze te stypjen.
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Fraach 4 B:
As jo us soargen diele, wolle jo dan tegearre mei it IPO en mooglik ek de VNG oparbeidzje
om dit punt op de aginda te krijen?

Antwurd fraach 4 B:
Ja. Yn IPO-ferban, by de IPO-appreciatie fan it Klimaatakkoord is ek oanjOn dat de
korporaasjes in wichtige partner binne by it ferduorsumjen fan de wente foarrie (sjoch ek
beantwurding fraach 3).

Mel rju achtinge,

Deputearr Steaten fan Fryslan,

o-sarsitter

,

iemersma, MBA MOM, sekretaris
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