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betreft Lokaal maatwerk met voorrang voor senioren bij toewijzing 

sociale huurwoningen door Rijnhart Wonen 

Geachte leden van de raad,

Graag informeren wij u over een verzoek van Rijnhart Wonen om lokaal maatwerk 
toe te mogen passen bij de woningtoewijzing van een aantal sociale huurwoningen.

Op grond van de woonruimteverordening Holland Rijnland zijn er vastgestelde 
criteria voor het toewijzen van sociale huurwoningen. Via WoningNet kan men zich 
inschrijven en aanmelden voor een woning. in bepaalde gevallen mag van de 
stanclaardcriteria worden afgeweken. ln de verordening is geregeld dat maximaal 
25 van de vrijkomende woningen via lokaal maatwerk mogen worden 
toegewezen. Voor de nieuwbouwprojecten De Entree en Brunelkamp zijn eerder dit 
jaar aparte afspraken vastgelegd, zodat er momenteel nog ruimte is om lokaal 
maatwerk voor maximaal 19 woningen toe te passen. Daarbij geven wij hoge 
prioriteit aan het bevorderen van de doorstroming, met name aan de doelgroep 
senioren die een eengezinswoning, bij voorkeur in Leiderdorp, achterlaten. Dan 
komt er een verhuisketen op gang waarbij ook etarters aan bod kunnen komen.

in dit kader is het relevant om te melden dat uit de rapportage van Woningblet 2015 
blijkt dat, mede ten gevolge van lokaal maatwerk, in Leiderdorp het percentage aan 
ingezetenen toegewezen woningen is gestegen van 41 naar 59 

Rijnhart Wonen heeft op 20 september bijgaand voorstel ingediend voor 
toewijzing van voor senioren geschikte woningen.
Wij stemmen van harte in met de voorstellen van Rijnhart Wonen.

Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben geinformeerd.
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Lokaal maatwerk. Toewijzing sociale huurwoningen met 
voorrang voor senioren.

datum 
ons kenmerk 
bijlage 
betreft 

Geachte heer Adema,

Naar aanieiding van de mail 20 september waarin u verzoekt om 
medewerking inzake het toepassen van lokaal maatwerk bij de toewijzing van een 
aantal specifieke woningen bij voorrang aan senioren, berichten wij u als volgt.

In onze vergadering van 25 oktober hebben wij besloten geheel conform uw 
bijgaand verzoek de toewijzingscriteria en volgorde vast te stellen voor lokaal 
maatwerk.
Wij hebben er vertrouwen in dat hiermee een aantal woningen beter passend en 
optimaal aan de specifieke doelgroep senioren kunnen worden toegewezen.
Indirect zullen door de te verwachten doorstroming ook andere doelgroepen hier 
baat bij hebben.

Een overzicht van de resultaten in 2016 zien wij graag in het eerste kwartaal van 
2017 tegemoet.
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Lokaal maatwerk Rijnhart Wonen Leiderdorp 20 September 2915 

inleiding 

Riinhart Wonen wil haar woningen zo goed mogelijk inzetten bij nieuwe verhuring. De sturing ia hierop gericht door het 

onafhankelijk laten onderzoeken van de behoefte. Het hierop richten llabelenl van de voorraad. Het monitoren van de 

praktijk. En het bijsturen of verfijnen van de sturing waar dat nodig is. Door het inzetten van de lokale beleidsruimte 

(lokaal maatwerk) willen we de sturing verfijnen.

Verdeling van schaarste 
Er is op dit moment meer vraag naar sociale huurwoningen dan aanbod. Dat betekent dat elke bevoordeling van de ene 

woningzoeker in directe zin een benadeling van de ander la. Het is zoeken naar de optimale verdeling en inzet van de 

voorraad afgezet tegen de behoefte.

Wat is het doel van het nu voorgestelde lokaal maatwerk?
Het hoofddoel van het nu voorgestelde lokaal maatwerk is om siociale huurwoningen van Riinhart Wonen zo goed mogelijk 

in te zetten bij nieuwe verhuring en de lokale doorstroming te bevorderen. We willen hierin de slaagkansen van senioren 

op doorstroming binnen de voorraad van Riinhart Wonen vergroten, mits dat naar een meer passende woonsituatie is.

Waarom deze focus op lokale senioren?
Als senioren tijdig in de meest passende woonsituatie komen is dat uiteindelijk gunstig voor iedereen en voor alle 

beleidsterreinen. Het paal in de overheidsloous op langer thuis wonen. Het door inzet van de lokale beleidsruimte vaker 

zelf kunnen kiezen van deze verhuisstap is winst. Het bevordert de keuzevrijheid en de zelfredzaamheid. Maatschappelijk,

financieel en niet in de laatste plaats voor de persaonen en hun netwerken zelf, is er veel winst te behalen als deze groep uit 

zichzelf verhuist naar een zo geschikt rnogeliike woonsituatie voor de volgende levensfase.

En de gezinnen dan? En de starters?
Lokale doorstroming lokale beweging. Het creëert extra kansen in de woningmarkt voor mensen die dit het meest nodig 

hebben. Door de lokale beleidsruirnte in te zetten op senioren atirnuleren we de doorstroming direct in luist die groep waar 

de doorstroming het minat vanzelf gaat. Door dit lokaal te houden bevorderen we in directe zin weliswaar de alaagkansen 

van de senioren, maar in de verhuisketen komen er aangiuitend lokaal wonirigen beschikbaar die anders veelal niet 

beschikbaar waren gekomen. l-let creëert aansluitend dus net zo goed kansen voor andere woningzoekers zoals gezinnen 

en starters.

Wat verstaan we in dit geval onder een senior?
ln dit geval verstaan we onder een senior een huurder van 55 jaar of ouder. Hiermee sluiten we aan op de definitie van het 

regionale woning verdeelsysteem Woningnet Holland Rijnland.

En wat verstaan we onder een meer passende woonsituatie?
De volgende verhuisbewegingen zien we als meer pasaend voor een senior:

Naar een op dat moment exclusief aenior gelabelde woning vanuit een woning die dat niet is 

Naar een appartement vanuit een eengezinswoning.
Naar een appartement met lift vanuit een appartement zonder lift 

Naar een appartement op de begane grond vanuit een appartement op de verdieping 

Naar een woning met slaapkamer en badkamer op de begane grond vanuit een woning die dat niet heeft 

De ene verhuizing weegt in dit lokale maatwerk niet zwaarder (is niet per definitie meer gewenst] dan de ander. Ze 

bewegen allen in een gewenste richting. lin welke in een apecifiek geval meer gewenst is hangt vaak sterk al van de woning 

in kwestie, de locatie en de verschillende sltuatiezz van de huishoudens die op dat moment reageren.

Passende huurprijzen naar inkomensgroepen 

Corporaties moeten ook passend toewijzen naar huurprijzen. Lage inkomens mogen niet meer verhuizen naar een woning 

met een te hoge huurprijs. De Riiksoverheid stuurt hier met wetgeving op om de vraag naar huurtoeslag ln te perken.

Qua indeling naar klantgroepen, inkornensgrenzen en voor hen betaalbare liuurpriizen zoekt Riinnart Wonen zoveel 

mogelijk aansluiting bil het beleid van de Rijksoverheid inzake passend toewijzen en de huurtoeslaggrenzen.

Het is als volgt toegepast:
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Iulromens Iriimmen 
ldasse vanaf 

1 persoon Primair 
Secundair 
Tertiair 

2 personen Primair 
Secundair 
Tertiair 

23 personen Primair 
Secundair 
Tertiair 

Huishouden 

13: 22.101 
2 6 35.740 

2 30.001 
2 35.740 

Z 30.001 
2 35.740 

ïnliinmein 
tot en met 

5 61 22.100 
5 35,739 
5 44.360 
5 30.000 
5 E 35.739 
5 44.360 
S 30.000 
S 35.739 
5 6 44.360 

Paesende 
huurprijs.

5 586,68 
S 710,68 

710,68 
S 586,68 
5 710,68 

710,68 
628,76 

5 7ï0,68 
E 710,68 

voor MP vanaf 65 jaar en 6 maanden is het primaire max. inkomen 30,050 
Prijszpeii 1 januari 2016 

Portefeuílieverdeling en betaalbare huurprijzen 

Poseende 
huurkiaese 
Goedkoop/ Betaalbaar 
Micidelduur 
Middeiduur 
Goedkoop/ Betaalbaar 
Midoelduur 
Middeiduur 
Goedkoop/ Betaalbaar 
Midcielduur 
Midcleiouur 

ii Ue primaire inkomens zijn oe niiiehouoens ole bij nieuwe vernuring in aanmerking komen voor huurtoeslag. Het 
ziin de iaagsie inkomens. Het is ole eersie en grootste aendacnigroep van Riinhari:Wonen. Circa 70% van de 
woningvoorraad die bii ieegkornen opnieuw verhoord wordt heeft een streeihour gericht oo de primaire 
inkorriens.

ii Be secundaire inkomens hebben een hoger inkomen dan de primaire inkomens, maar maximaal een inkomen van 
"iii (priispeil 1 ian. 2016) Hiermee zijn ze weinig zelfrecizaarn op rie reguliere woningmarkt, Ze kunnen niet 

of nauwelijks een woning kopen, of lnoren in de vrije sector. Feitelijk ziin zij dus ook aangewezen op het aociale 
deel van de woningmarkt. Het is voor Fiiinhari;Wonen de tweede aanciachtgroep. Circa 30% van de 
woningvoorraad die bii ieegkomen opnieuw verhuurd wordt heeft een sireeihuur gericht op de secundaire 
iriirornens.
De tertiaire inkomens hebben een hoger inkomen dan rie secundaire, maar lang niet aliiid toereikend orn een 
woning ie kopen of te lmren in de vrije sector, Toen fsraen zij achteraan in oe rij. Het gaat hier om een 
veroielingsvraagstolr. Ten opzichte van iagere inkomens ie ole i:er'riaire inkornensgroep meer zelireozaarn.Van oe 
30% die gerirznr is op de aecundeire inkonieni; mag rnaximaai 10% gehuurd worden door tertiaire inkomens. Het 
gaat om enkele woningen per leer en is dan ook niet nader verdeeld (gelabelci) in cie voorraad. Het vraagt per 
definitie orn rnaaiwerk.

ii Hogere inkomensgroepen. iiiinliari:Wonen richt zich niet op nuisiiouoienß rnei; een iniromen boven de ieriiaire 
groen. Zij komen niet in aanmerking voor een andere sociale huurwoning.

Senioren passend huisvesten naar inkomen, imeehurenbeleid 
Senioren die willen doorstrornen in de aociaie voorraad zitten in alle inirornensgroepeni i-len in de praktijk effectief voorrang geven ioetelreni:dat er ook ons lwoorprijssieiiing een veriiiningssiag nodig is. De volgende veriijníngssieg wordt ingevoerd:

ii Senioren met een primair inkomen: geen verandering. Zii mogen alleen verhuizen naar het deel van de voorraad die qua sireefnuor op hen is gericht. Toenarne van fransen is er voor hen evengoed. Allereerst door nei nu 
voorge¿ieide iokale rnaaiwerlr zeii. iíiaarnaasi lrunnen er door dit lokale rnaaifwerir extra kansen ontstaan ien 
gunste van primaire inkomens in de verlwisketen van hogere šnkorriene 
Senioren met een secundair inkomen: Zij mogen binnen dit lokale maatwerk ook reageren op meer passende 
woningen met een streefhuur gericht op primaire inkomens, De sireeilwur biiiir ongewiizigizi, ons relatief laag 
went was gericht op iagere iprirnairel inkomens.
Senioren met een iertiair inkomen: Voor hen komen regulier geen woningen vrij. Met het nu voorgestelde 
iokaie maatwerk creëren we kansen op moet. Zij mogen binnen dit iokale maatwerk reageren op alle leegkomende woningen, maar komen qua rangorde de lagere inkomens. Komt het tot een veriiuring aan deze i:^iir<3ifnr›±iiai;i'oeo riein rïoniorrn i"iier'«rooif ärëgeifffri iooel if; fii¿liíiiš tenzij de 
niexirneie nuur conform het woning waardering steisel van de oeßbetrefiende woning lager ligt. in dat geval is de ingangsnour oe rnaxirnaie vi/wii hoor van de woning Noot: per definitie verhuren we in een lopend kalenderiaar nooit meer dan 10% van onze verhuurrnutaties aan de tertiaire inkomensgroep. Bij het bereiken van deze iimiet komen zij niet meer in aanmerking om dat iaar een andere woning bij Fëijnhart Wonen te huren.Senioren met een noger inkomen oan reriialr: Zii komen, mede vanwege het verdelingsvraagstuk,niiRijnl1ari Wonen niet in aanmerking voor een andere sociaie huurwoning,
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Meerdere gelijke belangstellenden? Wie gaat voor?
Primaire gericht: Voor woningen met een huurprijs gericht op de primaire doelgroep gaat de primaire groep voor 

(rangorde dan de secundaire groep (rangorde en tot slot de tertiaire groep (rangorde 

Secundair gericht: voor woningen meteen huurprijs gericht op de secundaire doelgroep komt de primaire groep 

niet in aanmerking. De secundaire doelgroep krijgt voor deze woningen voorrang (rangorde ll en de tertiaire 

komt daarna (rangorde 

Als op een woning,die geadverteerd wordt met dit lokaal maatwerk, meerdere gelijke belangstellenden reageren, geldt 

binnen een geligke groep het reguliere regio criterium van de langste lnschrijiduur,

Wie voert uit?
Rijnhart Wonen voert dit lokale maatwerk uit.

Vrijheidsgraad 
Twee procent van de woningtoewijzingen kan Riinhart Wonen ongereguleerd gebruiken ter directe bemiddeling voor 

uitzonderlijke situaties.

legitimiteit en verantwoording 
Het voorgestelde lokaal maatwerk past naadloos in de gemeentelijke Woonvisie en de nerijkte portefeuillestrategie van 

Riinirart Wonen (Januari 2016). in de prestatieafspraken 2016 ir; ner die iroigt verwoord: “lïiirniiart \kronen ir bereid 

vnurutelleri re:doen voor lokaal rrianrwerk aan de gernersnte om knelpunten oo te lemen". llle lokale 

huurderaorganisatie HBOL roept op tot meer beleid gericht op senioren.

invoering vindt plaats na onderlinge afstemming tuasen gemeente en Rijnhart Wonen en na overleg met de 

huurdersorganisatie HBOL. implementatie kan alleen na besluitvorming in het college van Burgemeeater en Wethouders.

Verantwoording wordt volledig en transparant afgelegd via het regulier bestuurlijk overleg en de eigen rapportages. Deze 

verantwoording bettaat in ieder geval uit:
Hoeveel keer het lokaal maatwerk is ingezet (ermee ia geadverteerd).

Hoeveel keer het daadwerkeliik is gebruikt (die verhuringen die als feitelijke uitkomst hebben dat er qua 

vernuring zonder lokaal maatwerk verhuurd zou worden aan een langer ingeschreven woningzoeker).

En welke effecten het heeft voor de lokale doorstroming van senioren.

Lokale beleidsrulmte 2016 
Binnen de regio Holland Riinland wordt er ruime bevoegdheid gegeven aan het lokale bestuur om met lokaal maatwerk 

lokale knelpunten op te lossen. Elk iaar kriigt de gemeente vanuit de regio een opgave hoeveel keer er lokaal maatwerk 

ingezet mag worden. voor de telling van Rijnhart Wonen zelf gaat het hierbij om die woningen waar het lokaal maatwerk 

niet alleen is ingezet, maar in het specifieke geval ook daadwerkelijk tot voorrang heeft geleid ten opzichte van het 

reguliere criterium van langste inschriifduur.voor 2016 is de lokale beleidaruimte in Leiderdorp 32 woningen. De gemeente 

heeft aangegeven dat Rijnhart Wonen deze ruimte volledig mag benutten. Een deel van deze ruimte is al ingezet voor de 

huisivesting van leiclerdorpse starters in nieuwbouwproject De Entree. Dat zijn er in totaal 19 geworden waarvan 3 ook 

zonder lokaal maatwerk in aanmerking waren gekomen vanwege hun inschrijfduur. Zodoende resteert er een ruimte van 

16 woningen in 2016 (32 19 r inzet van exclusieve seniorlabels in de bestaande voorraad is in deze telling buiten 

beschouwing gelaten. We zetten de volledige resterende ruimte van 2016 in op het nu voorgestelde lol-tale maatwerk.

Geldigheidstermijn 
Deze regeling start in 2016 in Leiderdorp als pilot en blijft daarna tot nader orde van kracht. Eerdere regelingen komen te 

vervallen.

Hoe bereiken we de doelgroep?

De meest directe manier om de doelgroep te bereiken is om een heldere uitleg te plaatsen bij de woningadvertentief; waar 

het lokaal maatwerk wordt ingezet Tegelijk vraagt en geeft Rijnhart Wonen er aandacht aan via bewonersblad liiinhart 

Poaitiei, de website en de klantcontarzten. Baarnaast is positieve enthousiasmerende communicatie vanuit de gemeente 

(bijvoorbeeld het wmo loketl en de huurdersorganisatie HBOL van belang. Samen kunnen we een positieve xtimulans ziin.

Aanzetten tot nadenken en het maken van keuzes door senioren.

Samenvatting in de praktijk 

Elii woningadvertenties kan slechts een korte tekst worden geplaatst. in deze tekst wordt aandacht gevraagd voor de 

kansen voor senioren door dit lokale maatwerk. En er wordt verwezen naar bijlagen. Hieronder treft u de voorgestelde 

bijlage. Eïieze vat het lokale maatwerk bondig samen en nodigt uit tot vervolgactie.
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