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Geacht bestuur, 
 
In uw brief van 1 juni 2011 nodigt u de raden van de regiogemeenten van Holland Rijnland uit 
kennis te nemen van de conceptnota van beleidsuitgangspunten Woonruimteverdeling 2012 
en – indien gewenst – te reageren voor 19 september 2011. Graag wil de gemeenteraad van 
Leiderdorp van deze gelegenheid gebruik maken. 
 
Onze raad kan op hoofdlijnen instemmen met het door u voorgestelde fundament, maar wij 
willen hierbij graag onze zorgen uiten over de invulling van het aandeel lokaal maatwerk. 
Wij willen U meegeven dat er op dit moment in onze gemeente, een lokaal 
woonbehoefteonderzoek wordt uitgevoerd, waarvan de uitkomsten eind 2011 duidelijk zullen 
zijn. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan het zijn, dat wij ons huidige standpunt 
inzake het percentage lokaal maatwerk  (nu 30%) wensen aan te passen. Hiervoor is naar 
onze mening in het formele inspraaktraject nog gelegenheid.  
 
Tevens zijn wij van mening, dat er getracht moet worden om het aantal  zogeheten  
‘scheefwoners’ in te perken, waardoor het mogelijk wordt om sociale huurwoningen te 
bestemmen voor die mensen, waarvoor zij eigenlijk bedoeld zijn. Wij realiseren ons hierbij, dat 
woonruimteverdeling wellicht niet het meest geschikte instrument is om de doelstelling 
‘terugdringing van het aantal scheefwoners ‘ te bereiken, maar roepen u op dit aspect bij de 
verdere uitwerking te betrekken.  
 
Ons is bekend, dat de particuliere verhuurders (en in een enkel geval ook landelijk werkzame 
toegelaten instellingen) zich over het algemeen niet aansluiten bij het regionale 
verdeelsysteem. Wij zijn en blijven van mening, dat hierdoor wellicht substantiële aantallen 
sociale huurwoningen buiten het systeem vallen, waardoor de doelgroep benadeeld kan 
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worden. Graag ontvangt onze raad van u informatie over het aantal woningen, dat hiermee 
gemoeid is. Wij zijn van mening, dat afhankelijk van het aantal woningen bij de nadere 
uitwerking van het systeem onderzocht moet worden of voor dit type woningen een eerlijk en 
transparant verdeelsysteem geformuleerd kan worden. Is dit zinvol binnen of buiten het 
systeem van lokaal maatwerk  plaats te laten vinden? Wij plaatsen hierbij wel  de 
kanttekening, dat de beoogde effecten van lokaal maatwerk niet in gevaar dienen te komen. 
Wij willen u hierbij de suggestie meegeven, dat een regionaal vastgestelde handreiking voor 
de invulling van lokale afspraken met particuliere investeerders een nuttige toevoeging kan 
zijn, waardoor in de hele regio Holland Rijnland op gelijkluidende en transparante wijze wordt 
omgegaan met de verdeling van deze woningen.  
 
Wellicht ten overvloede wil onze raad het belang benadrukken van het gelijktijdig introduceren 
en publiceren van zowel de regionale huisvestingsverordening en het uitvoeringsconvenant. 
 
Onze raad vraagt u vervolgens om een zorgvuldige uitwerking van de vermogenstoets. Het 
kan en mag niet zo zijn, dat bijvoorbeeld kleine zelfstandigen met een gering eigen vermogen 
ten behoeve van hun oudedagsvoorziening als gevolg van de regelgeving niet in aanmerking 
kunnen komen voor een sociale huurwoning.  
 
Tot slot ondersteunen wij uw wens, dat alle gemeenten in de regio Holland Rijnland hun 
bevoegdheden inzake woonruimteverdeling aan u overdragen. Hierbij spreken wij tevens de 
wens uit, dat de beide koepels van woningcorporaties uit de Rijnstreek en uit Holland Rijnland 
uit efficiencyoverwegingen intensief samenwerken of bij voorkeur fuseren.  
 
Wij zien de verdere uitwerking van het concept-fundament onder de woonruimteverdeling in 
Holland Rijnland met vertrouwen tegemoet.  
 
 
Hoogachtend, 
gemeenteraad van Leiderdorp  
 
 
M. Zonnevylle,     mw. J.C. Zantingh 
 
 
 
de voorzitter      de griffier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


