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BBL heeft een aantal vragen aan het college met betrekking tot partijen die sociale woningen 

verhuren in Leiderdorp. 

 

1. Zijn er andere partijen dan Rijnhart Wonen, die sociale woningen verhuren in 

Leiderdorp? 

2. Zo, ja hoe is dan de toewijzing geregeld? 

3. Om hoeveel woningen gaat het hier? 

4. Hoe  wordt  er (in de toekomst) omgegaan met nieuw te bouwen sociale woningen 

van andere partijen dan Rijnhart wonen? 

Antwoorden: 

 

1. Zijn er andere partijen dan Rijnhart Wonen, die sociale woningen verhuren in 

Leiderdorp? 

Ja, dit zijn de corporaties die vallen onder het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). In 
Leiderdorp zijn dit Woonzorg Nederland, SLS Wonen en Woningstichting Midden Holland.  Ook 
worden er in de particuliere sector sociale huurwoningen verhuurd door onder andere Vesteda 
en enkele kleinere part. beleggers.  
 

2. Zo, ja hoe is dan de toewijzing geregeld?  En 3. Om welke partijen gaat het? 

 



 

 

Bij de corporaties die vallen onder het BBSH worden de woningen via woonzicht.nl verdeeld. 

De particuliere verhuurders hanteren hun eigen wachtlijsten. Er zijn wel afspraken (onder 

andere met Vesteda en Van Beukering), dat zij de sociale huurwoningen zoveel mogelijk 

toewijzen met gebruik van de regelgeving van Holland Rijnland. Er zijn geen signalen, dat er 

afwijkend toegewezen wordt.  

3. Om hoeveel woningen gaat het hier? 

Van de corporaties vallend onder het BBVSH is exact bekend om hoeveel woningen het gaat. 

Dit is bij de particuliere verhuurders niet het geval. Dit laatste heeft alles te maken met bijv. 

het feit, dat onder andere Vesteda enkele jaren geleden een groot deel van haar bezit in de 

Horsten in een bulktender heeft verkocht aan een beleggingsmaatschappij uit Amsterdam, 

die op dit moment veel van de goedkope huurwoningen verkoopt. Hierdoor is het nagenoeg 

onmogelijk tot zeer moeilijk om een actuele stand van zaken bij te houden. Wel zijn er 

contacten met Van Beukering (over de woningen aan de Louise de Colignystraat. Van deze 

belegger is bekend, dat de kleine woningen veelal ingezet worden om bijv. mensen uit een 

echtscheiding en jonge starters te helpen aan woonruimte. Deze groep komt in de reguliere 

huurwoningenmarkt heel slecht aan bod.  

4. Hoe  wordt  er (in de toekomst) omgegaan met nieuw te bouwen sociale 

woningen van andere partijen dan Rijnhart wonen? 

Met alle ontwikkelaars van nieuwbouw (op dit moment met de ontwikkelaar van de MEAS-

locatie en de Schans van Valdez) worden via de overeenkomst afspraken gemaakt over de 

toewijzing van de sociale huur- of koopwoningen, waarbij de voorkeur van de gemeente 

uitgaat naar aanbieding via woonzicht.nl of verhuur via bemiddeling van Rijnhart Wonen. 

Echter, een dergelijke afspraak kan alleen op basis van vrijwilligheid en is wettelijk niet 

afdwingbaar.  

 

 


