
 

 

Memo 
 
 
Postregistratienummer:  2013I00167 
Aan:     leden gemeenteraad 
CC:     burgemeester en wethouders 
Van:     Gerda  van der Meij 
Datum:    23 januari 2013 
Betreft: reactie op de  behandeling huisvestingsverordening 

Holland Rijnland in Cie.Ruimte op 22 januari 2013 

 
Bij de behandeling van agendapunt 8: (ontwerp) huisvestingsverordening Holland Rijnland 
zijn door de VVD en BBL twee vragen gesteld, waarvoor u onderstaand de beantwoording 
vindt: 
 

1. Uitvoeringsregels zijn geen nadere beleidsregels. Het door elkaar gebruiken van twee 
termen  schept verwarring en onduidelijkheid. Kan hier aandacht voor komen? 
 
Antwoord: Uit contact met de medewerker van Holland Rijnland blijkt inderdaad dat 
deze twee termen soms door elkaar gebruikt worden, maar er moet onderscheid 
gemaakt tussen de juridische basis ‘de verordening’ (bedoeld voor de 
woningzoekende)  en de afspraken uit ‘het convenant’  (bedoeld voor het dagelijks 
bestuur en de VWHR= de koepel van gezamenlijke woningcorporaties). Dit laatste 
stuk is niet onderworpen aan de inspraak en bevat natuurlijk meer dan in de 
verordening  uitvoeringsaspecten, die het gevolg zijn van de verordening en de 
nadere beleidsregels. Uitvoeringsregels zijn  dus een verdere  
werkinstructie/precisering van de nadere beleidsregels (die wel een meer formele 
juridische status hebben en waar de burger ook rechten aan kan ontlenen). Dit 
verklaart het door elkaar gebruiken van beide termen. Er is toegezegd, dat de 
verordening gescreend zal worden op een juist gebruik van beide termen.  
 

2. In artikel 15, lid 2 van het convenant staat een evaluatietermijn van 2 jaren. De 
evaluatie beperkt zich tot de werking van het convenant. BBL acht deze termijn te 
lang en opteert gezien de wat mindere ervaringen uit het verleden voor een 
evaluatietermijn van 1 jaar.  
 
Antwoord: In artikel 15, lid 3 staat aangegeven, dat tussentijdse aanpassing van het 
convenant altijd mogelijk is indien partijen daarover overeenstemming hebben bereikt 
en natuurlijk indien landelijke wet- of regelgeving (denk hierbij aan de nieuwe 
Huisvestingswet) of de regionale verordening daartoe aanleiding geven. Omdat is 
aangegeven, dat er vooral bezorgdheid bestaat over de uitwerking van de 
overgangsmaatregel (staat in de publiek-rechtelijke verordening en niet in het privaat-
rechtelijke convenant), adviseert Holland Rijnland uw raad in hun brief op te nemen, 
dat een adequate monitoring van de gevolgen van de overgangsmaatregel zeer 
belangrijk is en dat bij schrijnende gevallen bezien dient te worden of de 
overgangsmaatregel op zo kort mogelijke termijn  aangepast dient te worden door het 
toepassen van een nadere beleidsregel.  
 
→ Voorgesteld wordt om uw conceptbrief op deze wijze aan te passen.  

 
 
Met vriendelijke groet, 
Gerda van der Meij 


