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Geachte heer, mevrouw,

Woningcorporaties trekken leningen aan om het bouwen en onderhouden van sociale
huurwoningen te financieren. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) staat hiervoor
borg. Als een corporatie niet meer kan voldoen aan haar betalingsverplichtingen, neemt het
WSW de leningen over. Er zijn verschillende buffers en vangnetten. Als deze niet toereikend zijn
vraagt WSW renteloze leningen op bij Rijk en gemeenten. Het Rijk staat voor 50% in de
achtervang. 25% wordt verdeeld over alle gemeenten die borg staan. 25% wordt opgevraagd bij
de gemeente die in de leningovereenkomst is genoemd.

Tot op heden is op de achtervang nooit een beroep gedaan. De financiële problemen bij Vestia
waren voor een aantal gemeenten aanleiding om het effect van de achtervang op de risicopositie
van gemeenten nader te bekijken. Het blijkt dat de verdeling van de laatste 25% leidt tot een
scheve verdeling van het risico tussen gemeenten. De VNG heeft in overleg met WSW en Rijk
een voorstel om die scheefheid recht te zetten.

Dit voorstel leggen we u in een ledenraadpleging voor. Als u instemt met de volgende vragen
bereidt het WSW nieuwe afspraken tussen VNG en WSW en tussen individuele gemeenten en
WSW voor.

In de ledenraadpleging vraagt de VNG gemeenten in te stemmen met: het voorstel om de
marktwaarde van het DAEB-bezit als verdeelsleutel voor de obligolening te hanteren. het
toepassen per 1 januari 2021 van de marktwaarde van het DAEB-bezit als verdeelsleutel voor
nieuwe leningen (inclusief herfinancieringen). het toepassen per 1 januari 2021 van de
marktwaarde van het DAEB-bezit als verdeelsleutel voor bestaande leningen.

Dit bericht is verzonden door VNG in opdracht van:
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
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