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een platform voor de kleinen? En hoe zou
dat dan kunnenl Twee keer per jaar bij
eikaar komen, ergens, met een voor ieder
herkenbaar programma?
Graag wil ik uw reactie ontvangen' En
ideeën. Lucht uw hart ook eens' Per fax

(o59839 4246), e-mail (talma'hoogezand@worÌdonline.nl) of in deze rubriek
Piatform. Ook als u zich kwaad maakt om
wat ik hier schrijl juist het tegenovergestelde denkt, graag uw reactie' Ik ben
benieuwd en wacht in spanning' Of zou

ik de enige Mohikaan ziinl

Als ik burgemeester
was, zott ik het goede voor'
beeld geven en verhuizen
naar een Bijlmerflot met
penthouse op het dak.
Publiciste Bernadette de lUit in
Het Parool.

De kooppremie is geboren uit øngst. (...) Omdat de
overheid niet af wil van de
hy p oth eekr enteaftr ek zo ekt
ze in gekunstelde møotrege'
len compensot¡e voor lagere
inkomens,
Hoogleraar Vastgoedeconomie
Eichholtz in Dagblad De Limburge

Beno Munneke is directeur van Christelijke
lloningstichting Talma in Hoogezand'

ijkheden van borging
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Hoff noemt aspecten die zonder meer belan gwekkend zijn, zoals leefgebiedsontwikkeling, complexkoppeling en bed rijfsruimten. Ziin artikel

stoftot nadenken. V/ij voeren graag een constructieve discusover denkbare borgstellingscriteria en de redelijkheid daarvan' Het WSW is
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Woonbeleid!
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lokale markt. Dat we het
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menen dat hun bewoners
beter af zijn,
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steìlingen gehaald worden.
Ook hoop ik
dat ze de negatieve
kanten van fusies
j.TooO arbeidscontracten, aanloopstrub_
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redelijk in de vingers hebben.
niet uitnodigen kennis te nemen
strategisch voorraadplan. Of wijonze rnaatschappelijke betrokken-

ook hun hart eens willen luchten' Die
zich afvragen ofze tussen alle groten zul-

instituut voor de sociale huursector. Dat wil echter niet zeggen dat het zich
laten leiden door opvattingen van (individuele) deelnemers' Het ws\I/ is een
uitvloeisel van een meer-partijenafspraak tussen het rijk, de vruc, Aedes en fìnaneen
kan

ciers. Het

wiw tan niet op eigen
deelnemer met redenen aangeeft daar behoefte aan te hebben' Aanpassing
en bi¡stelling
vergt altijd overleg met meer partijen. Dankzij de borgstellingsconstructìe kun-nen woningcorporaties in vergelijking tot private of bancaire financieeþn

ring belangrijke
rentevoordelen behalen. Celet op die voordelen en de toegang

d. k.pit.rl*arkt, vertrouwen wij erop dat deelnemers er begrip voor hebben

borgstellingscriteria niet of niet zonder meer aangepast kunnen worden'
doordat het ws\)í feitelijk een onderPu mogul¡it t',.¿.n-*ord.n verder begrensd
ling. kÃdi.tu.l. zekeraar is. Door de obligo's delen deelnemers immers in elkaars
tisico's. Het betoog van de heer Hoff interpreteren wii als een pleidooi voor een.
ândere borgstellinjsconstruct¡e. Het wsw borgt nu leningen waaraan onroerende
dat de

?aken gekoppeld zijn
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tot maximaal de rendabele investering'
van borgingsinstituut moet het wsw risico's signaleren'
(teøs verder op de volgende pagina) >
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Hoogleraar Volkshuisvesting en
Planologie Jan van der Schaar in
Tijdschrift voor de volkshuisvesti ng.
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beleid, hoe gewenst ook vanu¡t één richting, heeft consequenties naar de andere
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