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Geachte vergaderden,
gister -bij het inspreken bij uw commissie Bestuur Veiligheid en Middelen- schetste ik u, 
waarom je hier in de hele regio nauwelijks slagen kúnt voor een huurwoning bij een laag 
inkomen. Voor aantallen en percentages verwijs ik u naar mijn inspreektekst bij deze 
vergadering. Weet echter wel: in heel Capelle komt er maar eens in de 3 weken één 
sociale huurwoning vrij onder de huursubsidiegrens. Die meteen alweer vergeven is ook, 
met zo'n 2.000 gegadigden die zich onmiddellijk allemaal storten op die ene woning. Een 
situatie die geldt voor de hele regio.
Hetzelfde College dat verantwoordelijk is voor dit enorme woningtekort júíst bij de 
laagste inkomens, doet alsof je slagingskans afhankelijk is van je eigen inzet. Nee, je 
slagingskans is afhankelijk van het aanbod. Weten dát je onderdak tijdelijk is, hoezo 
helpt dat bij daadwerkelijk andere huisvesting kúnnen vinden? Die andere huisvesting ís 
er niet!
Daarbovenop hebben deze mensen geen hulp gehad die écht zou kunnen helpen. Dat is 
dezelfde omkering van zaken zoals die opgaat voor het lage huurbedrag wegens 
tijdelijkheid van het contract: dolgraag hadden deze mensen wél huur betaald, als ze 
daarvoor een dak boven hun hoofd hadden kunnen houden!

Beseft u nou écht niet, wat u heel wat Capelse huishoudens hebt aangedaan?!? En nog 
aan het aandoen bent bovendien? U staat op het punt om Capelse mede-burgers met 
ongekende hardheid én 'blame the victim', dakloosheid in te schoppen. Dat is nogal wat! 
Geen woning, geen toekomst. Want hoe kun je dat vanonder de brug? 
Deze mensen kúnnen nergens heen, want die woningen zijn er niet. Als gevolg van uw 
beleid, niet als gevolg van hun gedrag!
Dit is waarom ik dit gister kaliber Toeslagaffaire noemde en een verbijsterend staaltje 
onbehoorlijk bestuur, waar elke fatsoenlijke Capellenaar zich diep voor moet schamen.
Kenmerkend voor de Toeslagaffaire namelijk, is een inwoner-vijandige bestuurscultuur. 
Het is deze bestuurscultuur die het woningbeleid van Capelle typeert. Precies zoals gister
ook inspreker van der Poel aangaf. Bermweg, Rivium, Florabuurt, ING-gebouw, waar níet.
De Hoven staat bepaald niet op zich.

Ik ga ervan uit, dat uw commissienaam niet zomaar begint met Samenleving. Nogmaals 
doe ik dan ook een dringend beroep op u allen. Want wordt het onderhand niet 'ns tijd 
om te kijken niet naar de formele, maar naar de morele kant van dit verhaal? 
Of is een menswaardige behandeling van Capelse medeburgers, u teveel gevraagd?


