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Z-12-14662 Ruimtelijke ontwikkeling Isabelle Salman Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\3636  

B&W-besluit   18-12-2012 

Uitwisseling    

Raad    07-02-2013 

Agendanummer   10     

 

Onderwerp:  

Ontwerp Huisvestingsverordening Holland Rijnland 

 

 

Wij stellen voor:  

1. Holland Rijnland te laten weten dat u in kunt stemmen met het ontwerp 

 Huisvestingsverordening Holland Rijnland.  

 

Bestaand kader/doelstelling:  

Raadsbesluit over Beleidsuitgangspunten woonruimteverdeelsysteem 2012  

Nummer: 2385, besloten op 25 augustus 2011 

Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2009 (huidig beleid) 

Huisvestingswet 

Wet gemeenschappelijke regelingen 

Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland 

www.woonzicht.nl 

www.woonzichtklachten.nl  

 

Inleiding: 

De regio Holland Rijnland is sinds kort uitgebreid met de gemeenten Alphen aan den Rijn, 

Nieuwkoop en Rijnwoude. In deze gemeenten diende een ander woonruimteverdeel-

systeem (Woonmarkt Rijnstreek) dan het huidige woonruimteverdeelsysteem (Woonzicht) 

van de ‘oude’ regio Holland Rijnland. Het is wenselijk dat beide systemen samen worden 

gevoegd. Dat is gebeurd in de uitwerking van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem.  

De uitwerking is gedaan door de stuurgroep Woonruimteverdeling. In deze stuurgroep 

zijn bestuurders van gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties in de gehele nieuwe 

regio vertegenwoordigd.  

 

Er is gekozen om een aantal aparte documenten op te stellen. Zo is er de 

‘Huisvestingsverordening Holland Rijnland’ (vastgesteld door het Algemeen Bestuur 

van Holland Rijnland), hierin zijn alle regels voor de gebruiker geregeld. Er is een 

‘Convenant Woonruimteverdeling Corporaties Holland Rijnland 2013’ (vastgesteld 

door het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland), waarin is vastgelegd welke regels 

voor de Vereniging van Woningcorporaties Holland Rijnland gelden. Dan zijn er nog 

de ‘Nadere regels woonruimteverdeelsysteem op de registratie, rangordebepaling en 

woningtoewijzing’ (vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland). 
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Hierdoor kan er op een snelle en makkelijke manier verandering in de Nadere regels 

worden doorgevoerd. Er worden alleen veranderingen doorgevoerd wanneer dit voor 

de uitvoering van het woonruimteverdeelsysteem noodzakelijk is. Dit kan van belang 

zijn wanneer bepaalde regels niet werken zoals ze zijn bedoeld. Om te voorkomen 

dat er bij een kleine wijziging de gehele Huisvestingsverordening opnieuw aan het 

Algemeen Bestuur van Holland Rijnland voorgelegd moet worden, is er een aantal 

regels apart opgenomen in de Nadere regels van het woonruimteverdeelsysteem. Een 

speciaal samengestelde beleidscommissie wordt bij wijziging om advies gevraagd.  

 

De ontwerp Huisvestingsverordening Holland Rijnland is vrijgegeven voor inspraak. 

De regio vraagt de raden van haar regiogemeenten om een reactie. 

 

Belangrijke regels 

- Mogelijkheid om maximaal 30% lokaal maatwerk toe te passen. 

Minimaal 70% van alle vrijkomende woningen dienen regionaal te worden 

aangeboden. Met deze 30% vrije ruimte hebben de gemeente en de 

woningcorporatie de vrijheid om subregionale of lokale knelpunten te 

voorkomen. Er mogen dan extra regels worden gesteld voor toewijzing van de 

woningen. Hieronder valt ook nieuwbouw, zodat er gerichte doorstroming 

plaats kan vinden.  

 

- Volgordebepaling is inschrijftijd. 

Deze volgordebepaling is voor de gebruiker het meest eerlijk. Het is een 

transparante regel. Hierdoor kan de gebruiker goed zien wanneer hij of zij aan 

de beurt is voor bepaalde woningen.  

 

- Er is een omzettingsmaatregel nodig. 

Deze is nodig om iedere gebruiker van het nieuwe systeem zoveel mogelijk op 

een gelijke manier te laten starten in het nieuwe systeem. Het uitgangspunt bij 

deze omzettingsmaatregel is dat de slaagkans van de verschillende typen 

woningzoekenden nagenoeg gelijk blijft. Dit is door onderzoeksbureau RIGO 

getoetst. Uit dit onderzoek blijkt dat de slaagkans voor een ieder zoveel 

mogelijk gelijk blijft.  

 

- (Stadsvernieuwings)urgentie. 

Iemand die als urgent wordt bestempeld, krijgt een half jaar de kans om een 

passende woning te vinden. Deze urgenten hebben voorrang op 

stadsvernieuwingsurgenten. Stadsvernieuwingsurgenten krijgen daarentegen 

anderhalf jaar de tijd om een passende woning te vinden.  

De toewijzing van een urgentieverklaring blijft streng, maar wordt getoetst aan 

rechtvaardige criteria.  
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Argumenten: 

1.1 De vastgestelde beleidsuitgangspunten zijn verwerkt in het nieuwe regionale 

woonruimteverdeelsysteem. 

De beleidsuitgangspunten zijn door uw raad op 25 augustus 2011 vastgesteld en 

verwerkt in het ontwerp Huisvestingsverordening Holland Rijnland.  

 

1.2 De ontwerp Huisvestingsverordening Holland Rijnland draagt bij aan een 

transparanter en eerlijker woonruimteverdeelsysteem. 

Er zijn duidelijke regels gesteld in de ontwerp verordening. Deze regels zijn 

uitlegbaar aan burgers. De regels zijn zo opgesteld dat ze het meest eerlijk worden 

beschouwd door de burger.  

 

Financiële dekking: 

nvt 

 

Communicatie/Participatie: 

Uw reactie wordt kenbaar gemaakt aan Holland Rijnland per brief. Op 27 november 

2012 is er voor belanghebbenden (ook uw raad) een informatieavond gehouden over 

het nieuwe voorgestelde woonruimteverdeelsysteem.  

Holland Rijnland zorgt voor de communicatie richting de gebruiker. Het ligt van 19 

november 2012 tot 7 januari 2013 ter inzage voor de gebruiker/burger.  

 

Urgentie: 

De zienswijzetermijn voor gemeenten loopt tot 22 februari 2013. Daarom wordt er 

gevraagd dit stuk op 7 februari 2013 in de raad te behandelen. Een reactie van de 

raad wordt binnen de zienswijze termijn gevraagd.  

 

Kanttekeningen: 

Uw raad heeft op 25 augustus 2011 de beleidsuitgangspunten vastgesteld. Daarin 

stelde u voor om bij een gelijkwaardige inschrijfduur, degene met de langste woonduur 

voor te laten gaan. De stuurgroep Woonruimteverdeling heeft dit voorstel niet 

overgenomen. Deze regel is niet opgenomen, omdat de Huisvestingsverordening er niet 

duidelijker op wordt. Tevens wordt de doorstroming er niet tot nauwelijks mee op gang 

gebracht. De meerderheid staat achter het nu voorgestelde beleid, waar bij een 

gelijkwaardige inschrijftijd overgegaan wordt op loting om een woning toe te wijzen.  

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Brief Holland Rijnland dd 09-11-2012 inclusief 3 bijlagen 

Informatie bij: mw. I. Salman, i.salman@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 253 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl

