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Wij stellen voor: 

 

1. Een zienswijze uit te brengen op de Concept Huisvestingsverordening 

Holllandrijnland 2019 overeenkomstig bijgevoegde concept zienswijze. 

 

 

 

 

Inleiding 

Op 13 december 2018 zal het dagelijks bestuur van Holland Rijnland de concept 

Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 vrijgeven voor inspraak. Het opstellen van 

de huisvestingsverordening is een aan Holland Rijnland overgedragen taak. Het dagelijks 

bestuur van Holland Rijnland biedt de gemeenteraad de mogelijkheid een zienswijze in te 

dienen. 

 

Bestaand kader en context 

De huisvestingswet 2014 biedt gemeenten met schaarste op de sociale woningmarkt de 

mogelijkheid om de verdeling van sociale huurwoningen te regelen in een 

huisvestingsverordening. Op grond van Art. 5 zesde lid van de Gemeenschappelijke 

regeling Holland Rijnland is Holland Rijnland belast met het vaststellen en het actualiseren 

van de huisvestingsverordening. In de totstandkoming van de verordening is de 

gemeenteraad betrokken door middel van een thema-café waarin de raadsleden in de 

gelegenheid zijn gesteld om input te leveren voor de nieuwe verordening. 

 

Beoogd effect 

De komende jaren is er op de regionale woningmarkt nog veel krapte te verwachten. De 

concept Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 heeft als doel de vrijgekomen 

sociale huurwoningen zo eerlijk mogelijk te verdelen. 

 

Argumenten 

1. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland besluit op 13 december om de concept 

Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 vrij te geven voor inspraak. Dit 

stelt de gemeenteraad in de gelegenheid een zienswijze naar voren te brengen. 



 

 

 

Kanttekeningen 

Niet van toepassing 

 
Financiële consequenties 

Er zijn geen kosten aan dit voorstel verbonden.  

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Als het concept is vrijgegeven voor inspraak zijn de gemeenteraden in de gelegenheid om 

tot 14 februari 2019 een zienswijze in te dienen. Op 7 maart zal het Algemeen Bestuur 

van Holland Rijnland een nota van beantwoording en een definitief concept van de 

verordening vaststellen. 

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

De concept-zienswijzen worden zo veel mogelijk gelijkluidend aan de raden van de drie 

gemeenten voorgelegd.  

 

Urgentie 

De inspraak periode loopt van 20 december 2018 tot 14 februari 2019. Dat betekent dat 

alleen in de raadsvergadering van 24 januari 2019 de zienswijze geagendeerd kan 

worden. 

 

Evaluatie 

      

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

- Concept zienswijze Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019. 

- Concept Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 

- Toelichting Concept Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 

- Was-wordt tabel Concept Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 

 
namens het college van burgemeester en wethouders,  

 
Mevr. C.B. Baauw  A. van Erk  
secretaris burgemeester 
 
  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het collegebesluit van 11 december 2018 met als onderwerp zienswijze concept 

Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019, 

 

gelet op artikel 5 zesde lid van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland, 

 

 

besluit: 

 

1. Een zienswijze uit te brengen op de Concept Huisvestingsverordening Hollland 

Rijnland 2019 overeenkomstig bijgevoegde concept zienswijze. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 24 januari 2019, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 
griffier voorzitter 
 


