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Advies te nemen besluit
1. Via voorgelegde brief de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties oproepen de 

verhuurdersheffing voor woningcorporaties af te schaffen.
2. De brief aan de minister ter kennis brengen van de raad.
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Conform advies met in achtneming van het volgende:
- collegevoorstel en brief aan de minister van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanpassen;
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Inleiding
Op 30 september 2020 heeft de gemeenteraad de motie ‘afschaffing verhuurdersheffing’ voor 
woningbouwcorporaties, met 23 stemmen voor en 9 stemmen tegen, aangenomen. De raad draagt 
hierin het college op om een brief te sturen naar de minister van Volkshuisvesting en aan de Tweede 
Kamer ( cc aan de VNG en Aedes) met een dringende oproep om de verhuurdersheffing op de kortst 
mogelijke termijn af te schaffen.

Communicatieparagraaf
De corporaties die actief zijn in onze gemeente worden geïnformeerd over de brief en over de reactie 
vanuit het ministerie van BZK.

Financiële paragraaf
Voor de gemeente heeft deze brief geen financiële gevolgen. Voor de woningbouwcorporaties zou 
deze brief mogelijk een positief, financieel gevolg kunnen hebben.

Juridische paragraaf
Er zijn geen juridische aspecten.

Raadsinformatiebrief
De raad ontvangt een afschrift van de brief en wordt te zijner tijd geïnformeerd over de reactie vanuit 
het ministerie van BZK.

Uitvoering
Na besluitvorming in het college wordt de brief verstuurd aan het ministerie van BZK en naar de 
Tweede Kamer met een cc aan de VNG en Aedes.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.

Duurzaamheidsaspecten
Als de financiële positie van de woningbouwcorporaties wordt verbeterd, draagt dit bij aan een 
duurzame woningvoorraad in onze gemeente.

Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen.

Risicoparagraaf
Er zijn geen risico’s.
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2. De brief aan de minister ter kennis brengen van de raad. 
• Dit is toegezegd aan de raad.

1. Via voorgelegde briefde minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties oproepen de 
verhuurdersheffing voor woningcorporaties af te schaffen.
• Met de brief geeft het college uitvoering aan de motie ‘afschaffing verhuurdersheffing’ van 30 

september 2020.
• Dit voorstel draagt bij aan een passende woningvoorraad conform programma 3 Fysiek 

Domein van het Collegewerkprogramma.
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