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Contante betaling inschrijfgeld corporaties  

 

Geachte voorzitter, 

 

In de Commissie Ruimte van dd. 27 november 2013 vroeg inspreekster mevrouw H. van der Most aandacht 

voor de gevolgen van het verdwijnen van het IKW Steunpunt Wonen. Specifiek vroeg zij daarbij aandacht 

voor het feit dat de contante betaling van tien euro inschrijfgeld voor een bijzondere doelgroep 

woningzoekenden als ex-gedetineerden en dak- en thuislozen – ondanks toezeggingen van Haagse 

woningcorporaties (RIS 248366) – in meerdere gevallen niet goed geregeld zou zijn. Dit op basis van 

onderzoek en ervaringen met baliemedewerkers van diverse Haagse woningcorporaties. 

 

Zoals aan u toegezegd heb ik deze kwestie in een bestuurlijk overleg van 19 december 2013 aangekaart bij 

de diverse bestuurders van Haagse corporaties. Zij hebben in dit overleg verzekerd dat – ondanks het feit 

dat het aannemen van contante betalingen niet tot het regulier beleid van corporaties behoort – Vestia, 

Staedion en Haag Wonen er garant voor staan dat een ieder die redelijkerwijs niet via een digitale betaling 

zijn inschrijfgelden kan voldoen, mag rekenen op de volledige medewerking van Haagse 

woningcorporaties om zich in te schrijven met een contante betaling als woningzoekende in Woonnet 

Haaglanden. Dit geldt voor alle kantoren of bedrijfsvestigingen waar inschrijving bij één van deze drie 

Haagse woningcorporaties mogelijk is. 

 

Mochten u desondanks signalen bereiken dat bovenstaande niet het geval is, dan verneem ik dat graag. Wij 

achten het van groot belang dat juist deze kwetsbare groep woningzoekenden in Den Haag toegang heeft 

tot de Haagse sociale woningmarkt. 

 

Met vriendelijke groet, 

de wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie, 

 

Marnix Norder 

 


