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Onderwerp : Motie gemeenteraad Wormerland: Stop de Verhuurdersheffing

Geachte heer/mevrouw ,

De gemeenteraad van Wormerland heeft op 26 februari jl. bijgaande motie ‘Stop de 
Verhuurdersheffing’ aangenomen. Wij vragen uw aandacht voor deze motie en we willen u graag 
attenderen op het bijgesloten afschrift van onze brief naar aanleiding van de motie aan het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Wormerland,

itanis, de burgemeester,

P.C. Tange

Bijlage(n):
1. Motie Stop de Verhuurdersheffing;
2. Brief Ministerie van BZK.
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Onderwerp Motie gemeenteraad Wormerland: Stop de Verhuurderheffing

Geachte mevrouw Ollongren,

De gemeenteraad van Wormerland heeft op 26 februari jl. bijgaande motie 'Stop de 
Verhuurdersheffing’ aangenomen. Verwijzend naar de motie vragen wij hiervoor uw aandacht, ons 
gemotiveerd aan te geven of en eventueel hoe u voornemens bent gevolg te geven aan de motie en 
zo ja, welk tijdspad u hieraan wilt koppelen.

In afwachting van uw reactie.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Wormerland,

Bijlage(n): Motie Stop de Verhuurdersheffing

de burgemeester,

iQ

P.C. Tange
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Stop de Verhuurdersheffing

MOTIE

De raad van de gemeente Wormerland, in vergadering bijeen op dinsdag 26 februari 2019,

Constateert dat:
» De verhuurdersheffing, die in 2013 is ingevoerd, mede oorzaak is van het tekort aan 

sociale huurwoningen;
* Het Rijk in 2028 meer dan 2 miljard euro aan belasting heft op verhuurders van sociale 

huurwoningen;
* Voor sociale huurders in Wormerland gemiddeld twee maanden aan huur naar het 

betalen van de verhuurderheffing gaat; en
» Voor Wormerland het bouwen van (sociale huur-) woningen een belangrijke prioriteit is.

Overweegt mede dat:
» De verhuurdersheffing er mede voor heeft gezorgd dat huren stijgen, onderhoud 

versoberd is, dat sociale huurwoningen verkocht worden, en er veel te weinig sociale 
huurwoningen worden gebouwd; en

* Het schrappŵírt van de verhuurdersheffing ervoor zorgt dat
. woningcorporaties veel meer capaciteit hebben om te investeren
duurzaamheidsmaatregelen, en in bestaande en nieuwe woningbouw.

Verzoekt het college:

Om bij het kabinet en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan te geven dat het 
bestuur van Wormerland verlangt dat met inganq van 2020 de verhuurdersheffing in zijn 
geheel wordt geschrapt; 1 ^ .

En gaat overtot de orde van de dag.

Wormerland, 26 februari 2019.

Namens onderstaande fracties in de raad van Wormerland:

KJ: Kindt lèndriksJ. Boeroorn
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