
 

    Gevolgen Regeerakkoord voor Woningmarkt en Huurbeleid 

                        8 december 2010  Royal Parc Hilton Soestduinen  
  

09.00 Ontvangst  

 

09.30  Opening door dagvoorzitter drs. L. de Boer, directeur van de SEV, de Stuurgroep 

Experimenten Volkshuisvesting. 

• samenvatting van het Regeerakkoord in relatie tot de woningmarkt 

 

09.45 drs. M. van Giessen, directeur ABC (Corporaties) bij Binnenlandse Zaken  

• hoe (be-)valt volkshuisvesting in het Ministerie van Binnenlandse Zaken? 

• wat is de stand van zaken van de EG beschikking en de interim regeling? 

• wat is de samenhang tussen het Regeerakkoord en vernieuwing van de Woningwet? 

• Hoe kijkt het ministerie aan tegen het toezichtskader (woonautoriteit)? 

• hoe luidt de verdere marsroute van het Ministerie? 

 

10.15 drs. T. van Hoek, directeur van het EIB, het Economisch Instituut voor de Bouw  

• wat zijn de gevolgen van het Regeerakkoord voor de woningbouwproductie? 

• hoe gaan we om met de maatschappelijke opgaven in de steden? 

 

10.45 Koffie en thee ‘break´ 

 

11.00 prof. dr. J. Conijn, hoogleraar woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam 

• wat is de betekenis van het Regeerakkoord voor de woningmarkt? 

• raming opbrengst aanpak ‘scheefwoners’ versus gevraagde corporatiebijdrage  

• is het ‘right to buy’ een zegen of een ‘crime’ voor de woningmarkt? 

 

11.30 prof. dr. H. Priemus (em.), oud hoogleraar TU, thans werkzaam bij OTB  

• uitwerking van het Regeerakkoord voor huurders en kopers 

• hoe verhoudt het Regeerakkoord zich tot het SER advies voor de woningmarkt? 
 

Aansluitend discussie over de ‘impact’ van het Regeerakkoord op de woningmarkt 

 

12.30  lunch 

 

13.30 R. Scherpenisse, directeur van Atrivé (daarvoor o.a. directeur van Portaal en SEV) 

 en lid van de visitatiecommissie wijkaanpak 

• wat zijn de gevolgen van het Regeerakkoord voor de wijkaanpak? 

• aanbevelingen voor het huurbeleid van woningcorporaties 



 

14.15 mevr. drs. W.E. van Erp Taalman Kip, directeur van Companen, bureau dat onder 

meer de handreiking ‘Van woonvisies tot prestatieafspraken’ opstelde en in bijna 

alle Nederlandse gemeenten wel eens een woonvisie en/of prestatieafspraken 

heeft gemaakt.  

• wat zijn de gevolgen voor samenwerking tussen gemeente en woningcorporaties? 

• en wat is de betekenis voor de woonvisies en de prestatieovereenkomsten? 

 

15.00 koffie, thee en frisdrank ‘break’ 

 

15.15 rondje langs de velden: 

 

Almere:  A.S.M. Deutekom MBA , directeur Goede Stede Almere en bestuurder Aedes 

• kan Almere nog groeien met dit Regeerakkoord?  

• woningbouw in uitdagende tijden! 

  

Amsterdam: drs. ing. A.L. Hoornstra, adjunct-directeur van het ontwikkelingsbedrijf 

Amsterdam en lid van het onderhandelingsteam van de gemeente 

Amsterdam met de woningcorporaties 

• wie betaalt de rekening van parkeren, energie, maatschappelijk vastgoed, en 

studentenhuisvesting? 

• hoe omgaan met tijdelijke voorzieningen voor stilgelegde projecten en 

braakliggende gronden? 

• kan nu werkelijk de regelgeving worden afgebouwd? 

 

Eindhoven: mevr. drs. M. Fiers, wethouder in Eindhoven 

• wat is de betekenis van het Regeerakkoord voor de wijkaanpak in Eindhoven? 

• gemeentegarantie als ‘marktconform’ instrument voor vastgelopen projecten! 

 

Brabant: J. Kammeyer, directeur van Futura, een samenwerkingsverband van vijf 

woningcorporaties in Brabant en daarvoor o.a. werkzaam bij gemeenten 

• gevolgen voor samenwerking tussen woningcorporatie en gemeente 

 

 

 Gevolgd door afsluitende discussie onder leiding van Lex de Boer.  

 

16.30  hapje en een drankje met om 17.30 einde van het programma 

 

 

 

 

 

 

 

Op onze website www.seminarsopmaat.nl vindt u onder ‘Nieuws’  

veel actuele interessante informatie. 



 

   ANTWOORDFORMULIER 

     Gevolgen Regeerakkoord voor Woningmarkt en Huurbeleid 

                 8 December 2010  Royal Parc Hilton Soestduinen 

 

Bestemd voor:            directeuren,  managers en beleidsmedewerkers van 

woningcorporaties en hun adviseurs 

wethouders en gemeentelijke en provinciale managers.  

Inleiders: 

drs. L. de Boer    directeur van de SEV  

prof. dr. J. Conijn    hoogleraar woningmarkt aan de UvA 

A.S.M. Deutekom MBA    directeur Goede Stede Almere en bestuurder Aedes 

mw. drs. W.E. van Erp Taalman Kip directeur van Companen 

mw. drs. M. Fiers    wethouder volkshuisvesting in Eindhoven 

drs. M. van Giessen    directeur ABC (Corporaties) bij Binnenlandse Zaken  

drs. T. van Hoek    directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw  

drs. ing. A.L. Hoornstra   adjunct-directeur van het ontwikkelingsbedrijf A’dam 

J. Kammeyer    directeur van Futura 

prof. dr. H. Priemus     oud hoogleraar TU, thans werkzaam bij OTB  

R. Scherpenisse   directeur Atrivé 

 

De kosten van het seminar bedragen € 695 (vrij van BTW). Op het seminar ontvangt u de 

syllabus met de inleidingen en achtergrondinformatie.  

Seminars op Maat is door het CEDEO erkend als onderwijsinstelling (5 PE punten).  

Naam              …………………………………………………..……………….……         M/V 

Functie             ………………………………………………………………………………………… 

Organisatie             ………………………………………………………………………………………… 

Adres              ………………………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats           ………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer            ………………………………………………………………………………………… 

E-mail adres             ………………………………………………………………………………………… 

Wij verzorgen kosteloos vervoer van Station Amersfoort naar het hotel (15 minuten).  

Vertrek 09.30   Retour 16.45    Wilt u hiervan gebruik maken?        Ja              Neen  

Dit formulier zenden naar: Seminars op Maat,  Professor Junkerslaan 12, 1185 JL Amstelveen 

of faxen naar:           020-4536401         Inlichtingen:  drs. W.N. Boonstra 020-4536402  

E-mail:  som@seminarsopmaat.nl   WEB-site: www.seminarsopmaat.nl 

 

 

Indien ontwikkelingen daar aanleiding toe geven kan de organisatie wijzigingen doorvoeren in  het 

programma of de locatie wijzigen. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging.  Voor het seminar  

ontvangt u de deelnemerslijst, een routebeschrijving en onze factuur. Onze factuur moet binnen  

twee weken na factuurdatum worden voldaan. Bij verhindering mag altijd een vervanger van uw 

inschrijving gebruik maken. Uw inschrijving kan schriftelijk worden geannuleerd.  

Annulering is kosteloos mogelijk tot vier weken voor de datum van het seminar.  

 


