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Als ik hier op een zondagochtend mijn column voor Aedes Magazine aan het schrijven
ben is de kabinetsformatie in volle gang. Misschien als U dit leest weet U al wat het
nieuwe kabinet voor de woningbouw, en corporaties in het bijzonder in petto heeft. Het
regeerakkoord is immers het enige document wat tot actie leidt en dit is precies wat
bekonkeld wordt tijdens de formatie. U leest het goed ‘bekonkeld’, echt democratisch is
het misschien niet, en ook een beetje toevallig wat binnenskamers tussen coalitiepartijen
tot prioriteit wordt gebombardeerd. En als het niet in het regeerakkoord staat kun je er gif
op innemen dat het weer een hele kabinetsperiode moet wachten voordat actie te
verwachten is. Een regeerakkoord is dus heilig, tenzij…, inderdaad tenzij een grote crisis
zich aandient en de mediastorm die hieruit volgt het kabinet dwingt tot actie.
Zo’n crisis moet echt aansprekend zijn. De gezondheidszorg biedt de beste
mogelijkheden hiertoe. Niets creëert meer urgentie dan het vraagstuk van leven en dood:
een extra koude winter die zorgt voor duizenden extra sterfgevallen of ellenlange
wachtlijsten waardoor doodzieke patiënten massaal het lootje leggen. Dat zijn zaken die
aanspreken en leiden tot actie. Ook voor de sociale huisvesting geldt dit mechanisme.
Zonder crisis komt de politiek niet in actie. En als ik de politici goed heb begrepen heerst
daar inmiddels een crisissfeer rond het onderwerp corporatie. Ingrijpen dreigt…
Deze dreiging van ingrijpen heeft eindelijk de corporaties zelf in actie gebracht. Ook daar
geldt, zonder crisisdreiging, geen actie. Niet voor niets heeft Aedes een
gemeenschappelijk actieplan aangekondigd. Aedes, als ik het goed begrijp, werkt aan
‘een antwoord aan de samenleving’. Mooi. Hopelijk blijft het niet bij mooie woorden die
bij iets wegtrekken van de crisisdreiging een stille dood sterven. Corporaties moeten nu
tonen waar ze voor staan. Hoe ze invulling geven aan hu maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Het is nu of nooit. Lukt het niet dan is de overheid aan zet.

