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Geacht Bestuur, 
 
Op 13 december 2018 heeft het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland besloten de 
concept Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 vrij te geven voor inspraak. 

De gemeenteraad van Hillegom maakt graag gebruik van deze mogelijkheid tot 
inspraak door de volgende zienswijze naar voren te brengen. 
 
De komende jaren is er op de regionale woningmarkt nog veel krapte te 
verwachten. De concept Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 beoogt de 
vrijgekomen sociale huurwoningen zo eerlijk mogelijk te verdelen.  
De raad staat positief tegenover het vergroten van de mogelijkheden om in te 

spelen op lokale behoeften. Er is in de verordening gekozen om maximaal de 
ruimte te geven voor lokaal maatwerk. Ook is er ruimte gekomen voor 

experimenten met betrekking tot woonruimteverdeling en worden tijdelijke 
contracten toegevoegd met behoud van inschrijftijd. Hierdoor sluit de regionale 
verordening voldoende aan bij lokale behoeften.  
In de nieuwe huisvestingsverordening is loting toegevoegd als methode voor de 
verdeling van maximaal 10% van de vrijgekomen woonruimten. Vanuit de HLT-

gemeenten is door de portefeuillehouders de wens ingebracht om loting niet als 
verplichting op te nemen in de verordening. We herkennen de inbreng van de HLT-
gemeenten terug nu loting niet als verplichting maar als ‘kan-bepaling’ is 
opgenomen. Bij de gemeente Hillegom bestaat niet de behoefte om loting te gaan 
toepassen bij de verdeling van sociale huurwoningen. Voor nu zien wij het 
vasthouden aan inschrijftijd als rangordebepaling als beste keus voor het regionale 

woonruimteverdeelsysteem.  
In de Huisvestingsverordening 2019 is aantal wijzigingen ten opzichte van de 
huidige verordening beperkt. Gezien de veranderende huisvestingsopgave vanuit de 
maatschappelijke zorg zal op relatief korte termijn al aan een volgende wijziging 
gestart moeten worden. Wij zien dit proces met belangstelling tegemoet.  
 

 

 
Met vriendelijke groet, 
namens de gemeenteraad van Hillegom, 
 
De griffier   de voorzitter,  
 
 

 
Drs. P.M. Hulspas- Jordaan A. van Erk 

GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom T 14 0252 

Postbus 32,2180 AA Hillegom E info@hillegom.nl 

Post Hil legom I www.hillegom.nl 

   


