
    
 
 
 

 
Corporaties tekenen pact in de strijd tegen schulden 
 

 
Circa één op de tien huurders kan maandelijks niet voldoen aan de woonlasten. 
Ongeveer een derde heeft daarnaast moeite financieel gezond te blijven en kan 
maar nét rondkomen. De Corona-crisis komt daar nog eens bij en ‘Het ergste moet 
nog komen.’ aldus de algemene conclusie tijdens het online werkbezoek van 
Minister Hoekstra aan de Kredietbank Limburg in oktober. De C8 zijn van mening 
dat in 2021 een ‘opperste staat van paraatheid’ nodig is om de negatieve effecten 
van de crisis op te vangen en te blijven zorgen voor een stabiele woonsituatie. Zij 
zien als geen ander het belang in om perspectief te bieden. Financiële zorgen 
hebben namelijk een persoonlijke weerslag op de gezondheid, de ontwikkeling en 
het algemeen welzijn van mensen.   
 
Met het Woonlastenpact geven de corporaties blijk van solidariteit en 
hulpbereidheid naar de gemeenten die aan de slag gaan (of al zijn) met de Wijziging 
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, die op 1 januari 2021 ingaat. Gemeenten 
krijgen dan de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden 
in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en 
drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. 
 
Het onlangs ondertekende Convenant ‘vroegsignalering van schulden’ (Leudal, 
Maasgouw, Roerdalen en Echt-Susteren) is een mooi voorbeeld, net als de 
Voorzieningenwijzer. Samengestelde delegaties uit de C8 gaan nu aan de slag om 
per regio de kennis en kunde te verzamelen, goede voorbeelden te delen en de 
andere partijen te benaderen om de mogelijkheden te verkennen om de aanpak in 
de ketensamenwerking te verdiepen, te verbreden en te verbeteren.  
 
Vanwege de pandemie is voor het ondertekenen van het Woonlastenpact gekozen 
om dit middels een   
estafette te organiseren. Op 1 december ging deze van start en de enveloppe met 
acht exemplaren is vervolgens elke dag doorgegeven aan een collegacorporatie. 
Vandaag is de enveloppe terug bij ZOwonen, waarmee het startsein is afgegeven 
om aan de slag te gaan.  
 
De C8 bestaat uit HEEMwonen, Servatius, Weller, Wonen Limburg, Wonen Zuid, 
Woonpunt, Woonwenz en ZOwonen. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

Namens 120.000 huishoudens slaan de acht grootste sociale huisvesters in 
Limburg de handen ineen. Met het ondertekenen van het pact trekken de C8, 
nog intensiever dan tot nu toe, samen op om sneller te signaleren en adequater 
(schuld)hulp te bieden. Hiermee roepen ze ook de keten op om de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid in de schuldhulp te nemen. Vandaag zijn alle 
handtekeningen onder het Woonlastenpact compleet. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  


