
 

 1

Onderwerp: oplegnotitie (ontwerp) huisvestingsverordening Holland 
Rijnland t.b.v. de gemeenteraad 

Datum: 10 december 2012 
Auteur: Gerda  van der Meij 
Registratienummer Corsa: 2012I02173 
 _______________________________________________________________________  
 
In deze notitie wordt enerzijds ingegaan op het proces en anderzijds op de voor de 
gemeente Leiderdorp belangrijke inhoud van de nieuwe verordening.  
 
Inleiding: 
Na een periode van voorbereiding en discussie heeft het Dagelijks bestuur de (ontwerp) 
huisvestingsverordening Holland Rijnland vrijgegeven voor inspraak door belanghebbenden 
(inwonenden van de regio) en de gemeenteraden van iedere afzonderlijke gemeente. De 
gemeenteraad krijgt de gelegenheid om tot 22 februari 2013 te reageren.  Bij de stukken zijn 
ter informatie het concept-convenant en de nadere beleidsregels gevoegd.  
Waarom een nieuwe verordening:  

1. door de aansluiting van de Rijnstreek bij Holland Rijnland ontstond een nieuwe 
woningmarkt, waarbij 2 systemen naast elkaar functioneerden. Dit leidt tot 
rechtsongelijkheid; 

2. in het bestaande systeem van Holland Rijnland waren onduidelijkheden geslopen, die 
met een nieuw systeem verbeterd worden;  

3. de druk op de sociale huurmarkt blijft onverminderd zeer groot en de nieuwe 
regelgeving dient op een eenvoudige, transparante en efficiënte wijze om te gaan 
met de verdeling van een zeer schaars product. 

 
Proces: 
 Alvorens in te gaan op de argumenten om onverkort in te stemmen met de nieuwe 
regelgeving is het zinvol om meer informatie te verstrekken over het proces tot nu toe: 
In eerste instantie werd gedacht aan een lichte verordening en een wat zwaarder convenant 
(volgens het Rijnstreek model, waarbij geen woonvergunningen noodzakelijk  zijn). Dit bleek 
uiteindelijk toch te stuiten op onoverkomelijke bezwaren van zowel gemeenten als 
huurdersorganisaties, waardoor er is gekozen voor de handhaving van het publiekrechtelijk 
systeem. De wens om snel te kunnen inspelen op de snel veranderende dagelijkse praktijk 
bleef echter overeind. Daarom is er voor gekozen om nadere beleidsregels op te stellen. 
Deze regels worden door het Dagelijks bestuur  vastgesteld en doorlopen daarna derhalve 
niet het tijdrovende en intensieve regionale inspraaktraject. Om het democratische gehalte 
van de nadere beleidsregels te blijven waarborgen vindt er in de beleidsstuurgroep Wonen 
(met gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties) overleg plaats, waarna het Dagelijks 
Bestuur van Holland Rijnland de nadere regels zal vaststellen. In het convenant met de 
corporaties zijn de afspraken geregeld hoe in de praktijk de woonruimteverdeling wordt 
uitgevoerd.  
 
Instemmen: 
Er kan door de gemeenteraad onverkort worden ingestemd met deze verordening, omdat 

1. De regels voor woonruimteverdeling een correcte afspiegeling zijn van de eerder 
vastgestelde beleidsuitgangspunten: 
- de verordening vormt één publiekrechtelijk kader voor de samengevoegde open 

regionale woningmarkt; 
- het systeem is eenvoudig door o.a. één simpel volgordecriterium en de 

afschaffing van het criterium woonduur/woonwaarde, dat wordt vervangen door 
inschrijftijd. Vooral dit laatste aspect wordt door de burger als eerlijk en uitlegbaar 
ervaren. 

- het Dagelijks Bestuur kan snel inspelen op de dagelijkse praktijk en krijgt van het 
Algemeen bestuur de bevoegdheid om in samenspraak met corporaties en  
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huurders nadere regels op te stellen zonder dat daarvoor de hele verordening 
moet worden aangepast 

- de verordening is transparant door de continuering van de beleidscommissie met 
vertegenwoordigers uit gemeenten, huurders en corporaties. Ook worden de 
huurders en corporaties afgevaardigd in de regionale urgentiecommissie. De 
urgentiecriteria worden nu vastgelegd in de door het AB vast te stellen 
verordening 

- in de omzettingsmaatregel zijn de al eerder opgebouwde rechten geborgd (zie 
ook kanttekening) 

 
2. De nieuwe verordening is goed voor Leiderdorp, want 
het inzetten van lokaal maatwerk wordt geborgd in de verordening en is voorbehouden 
aan het college in samenspraak met de lokale sociale huisvesters (met verantwoording 
achteraf aan Holland Rijnland). Bij verhuur van woningen uit de bestaande voorraad 
mag 30% lokaal worden toegewezen en bij verhuur van nieuwbouw mag 100% lokaal 
worden toegewezen. Het is goed om ons hierbij te realiseren, dat bij lokale toewijzing 
van nieuwbouw aan starters het aandeel starters wordt afgetrokken van de 30%. Dit wil 
dus zeggen dat bij nieuwbouw van een complex speciaal voor starters  het zo kan zijn, 
dat de vrije lokale toewijzing van 30% in  één keer wordt opgebruikt en er in dat 
specifieke jaar dan dus geen ruimte overblijft  voor lokale toewijzing aan ingezetenen 
van Leiderdorp. Met Rijnhart Wonen zal in de komende tijd worden gesproken over de 
meer specifieke invulling na inwerkingtreding van de nieuw verordening (naar 
verwachting 1 januari 2014). Vooruitlopend op de nieuwe verordening blijft onder de 
huidige verordening de mogelijkheid bestaan om toestemming te vragen voor het mogen 
toepassen van lokaal maatwerk. In 2012 heeft Leiderdorp van deze mogelijkheid gebruik 
gemaakt voor de toewijzing van de woningen aan de Vlechtbaan aan onder andere de 
bewoners van Brittenstein en ingezetenen van Leiderdorp.  
 
3. De regelgeving in de verordening sluit aan bij het coalitieakkoord op het gebied van 

lokaal maatwerk.  
 
 
 Kanttekening: 
De gemeenteraad dient er zich van bewust te zijn, dat er een kanttekening te plaatsen valt bij 
het bovenstaande, te weten: 

 
Een deel van de huurders heeft door middel van een minderheidsstandpunt bezwaar geuit 
tegen de omzettingsmaatregel: 
Zij zijn van mening, dat de doelstelling (absolute volgorde zoveel mogelijk in tact laten en 
gelijke kansen voor beide subregio’s) niet worden gehaald. Zij verwachten een nieuw 
probleem, namelijk dat huurders met een korte inschrijftijd uit oud Holland-Rijnland worden 
ingehaald door starters. Zij vrezen nog meer afname van de al zeer matige doorstroming.  Er 
wordt opgemerkt, dat de mogelijke effecten van de overgangsmaatregel uitgebreid 
steekproefsgewijs door RIGO Research zijn gesimuleerd (zie bijgaande oplegnotitie d.d. 9 
maart 2012). De uitkomst van deze simulatie bleek positief voor de doelstellingen: de huidige 
absolute volgorde blijft redelijk intact en de slaagkansen voor woningzoekenden vanuit oud 
Holland Rijnland en vanuit de Rijnstreek blijft nagenoeg gelijk. Ook is de maatregel  juridisch 
getoetst en de conclusie is, dat de kansen voor de grootste groep ingeschreven 
woningzoekenden niet veranderen, waardoor de maatregel in juridisch opzicht voldoet als 
overgangsmaatregel. 
 
 
Vervolg van het proces: 
Na vaststelling door uw raad van de concept-tekst van de inspraak-brief  wordt de definitieve 
reactie van de gemeenteraad binnen de inspraakperiode verzonden aan Holland Rijnland. 
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Voor de zomer zal de verordening door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland worden 
vastgesteld. Daarna zal de VWHR (koepel van woningcorporaties) nog tenminste zes 
maanden nodig hebben om een zorgvuldige overgang en de start van het nieuwe systeem 
voor te bereiden. Wij verwachten, dat de nieuwe verordening per 1 januari 2014 in werking 
kan treden.  
 
 
Bijlagen:  

concept tekst inspraakbrief 
ontwerp huisvestingsverordening Holland Rijnland 
ter informatie:  
oplegnotitie RIGO-onderzoek omzettingsmaatregel d.d. 9 maart 2012 
concept-convenant 
concept nadere regels woonruimteverdeling 
 
 
 
 


