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Geachte leden van de gemeenteraad,

Conform toezegging van wethouder Joosten bij de bespreking van de 
concept-Huisvestingsverordening Holland Rijnland op 21 januari 2019 treft u 
bijgaand enige relevante documenten aan inzake lokaal maatwerk.

Juist op 21 januari ontvingen wij van Rijnhart Wonen het verzoek om de lokale 
beleidsruimte voor 2019 in te vullen (36 sociale huurwoningen). Basis voor dit beleid 
is gelegd in de prestatieafspraken zoals wij die in decemberjl. hebben vastgelegd.
Deze is vorige week op 22 januari naar u gezonden. Essentie van het voorstel van 
Rijnhart Wonen is een zo maximaal mogelijke doorstroming te bewerkstelligen. Het 
verzoek is vrijwel gelijk aan vorig jaar. Daarover hebben wij de raad per brief 
bericht in mei 2018. Het staat de raad vrij om suggesties te doen die wij dan 
mogelijkerwijs in overleg met Rijnhart Wonen en HBOL kunnen "inbrengen". Zonder 
tegenbericht zijn wij echter voornemens in te stemmen met het voorstel van 
Rijnhart Wonen.

Tevens treft u de achterliggende informatie aan zoals het nu (en straks marginaal 
aangepast) is geregeld in de regio, alsmede de berekening van de lokale 
beleidsruimte.

Wij vertrouwen er op u hiermede goed te hebben geïnformeerd.

LM. Driessen-Jansen 
reta ris burgemeester 

Bijlagen:
Lokaal maatwerk Leiderdorp 2019 
Aantallen lokaal maatwerk 2019 en handleiding 
Lokale beleidsruimte 2019 
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Lokaal Maatwerk Leiderdorp 
Rijnhart Wonen 

Doel 

januari 2019 

Sociale huurwoningen van Rijnhart Wonen zo goed mogelijk inzetten bij nieuwe verhuring en deze vaker toewijzen aan 
lokale woningzoekenden om de lokale doorstroming te bevorderen,

Doelgroepen 
De inzet van het lokaal maatwerk is gericht op starters, senioren, lokale doorstroom en passende bewoning. Dit strookt met 
de woonvisie van de gemeente, het beleid van Rijnhart Wonen en de inbreng van huurdersorganisatie HBOL.

Lokale beieidsruimte Leiderdorp 
De gemeente Leiderdorp biedt Rijnhart Wonen de ruimte om in 2019 in totaal 36 keer gebruik te maken van lokaal 
maatwerk in de bestaande voorraad.

Specifieke aanbiedingu en toewijzingscriteria nieuwbouw 
Nieuwgebouwde woonruimten kunnen bij de eerste aanbieding bij voorrang worden toegewezen aan woningzoekenden 
die in specifieke delen van de regio een sociale huurwoning achterlaten. indien Rijnhart Wonen hiervan gebruik wil maken 
bij de toewijzing van sociale nieuwbouwwoningen, zal een separaat voorstel worden ingediend.

Uitvoering en verantwoording 
De bedoeling is om leegkornende woningen zo nuttig mogelijk te gebruiken. Maar welke er leegkomen weten we niet op 
voorhand. Het is aan Rijnhart Wonen of er op een vrijgekomen woning wel of niet lokaal maatwerk wordt ingezet.

Op woningniveau gelden er passendheidseisen inkomenseisen die bepalen of iemand in aanmerking komt voor de woning 
die te huur wordt aangeboden. Woningzoekers dienen ingeschreven te zijn in het van toepassing zijnde woning 
verdeelsysteem.

Als er saldo overschiet in een categorie wordt deze naar bevinden ingezet in een andere categorie uit de tabel. Twee 
procent van de woningtoewijzingen kan Rijnhart Wonen ongereguleerd gebruiken ter directe bemiddeling voor 
uitzonderlijke situaties. Het lokale maatwerk wordt transparant kenbaar gemaakt op de website van Rijnhart Wonen.
Verantwoording wordt afgelegd door Rijnhart Wonen via het regulier bestuurlijk overleg en jaarlijks in de evaluatie 
prestatieafspraken.

Geldigheidstermijn 
Deze regeling geldt voor 2019 en wordt jaarlijks voortgezet. indien er tussentijds aanpassingen noodzakelijk zijn, zal dit 
worden voorgesteld aan de gemeente. Eerdere regelingen komen te vervallen.

Tabel lokaal maatwerk 

Groep Lokale senioren 55 jaar die een 
ggngegzinswoning van Rijnhart Wonen 
achterlaten.

Groep Huurders van Rijnhart Wonen a 55 
jaar die een woning achterlaten.

Groep Lokale senioren z 55 jaar die lokaal 

ïWatïSiWie inzet j 

f 

7 

Starters een eigen huis. We bieden starters de kans op een betaalbare eigen woning.

Groep Lokale jonge starters 23 jaar Er wordt voorrang geven aan jongeren die in Leiderdorp wonen (check BRP) in 
met recht op huurtoeslag. de leeftijd van 18 tot 23 jaar en met rechtop huurtoeslag.

Groep Lokale starters 2 23 jaar Voor jongeren 23 jaar zal de huur (zo nodig extra) algetopt worden op de 
met recht op huurtoeslag. kwaliteitskortingsgrens zodat zij daadwerkelijk gebruik kunnen maken van 

huurtoeslag. ln 2019 is deze grens 424,44. Een extra aftopping vervalt op het 
Groep Overige starters moment dat de huurder 23 jaar wordt, of als er geen recht meer bestaat op 
met recht op huurtoeslag. huurtoeslag.

Aantal: ln de prestatieafspraken 2019 is er getekend voor 5 woningen naar 
jonge starters in Leiderdorp (categorie 

Daarnaast bieden wij 3 woningen aan met voorrang aan categoriegroep 2 en 
Hiermee vergoten we de siaagkans van de lokale starter 223 jaar.

Senioren uit een eengezinswoning. We bieden lokale senioren de kans om door te stromen van een 
eengezinswoning naar een beter geschikte woning. De nieuwe woning zal 
meestal een nultredenwoning zijn.

Aantal: In de prestatieafspraken 2019 is er getekend voor maximaal 10 
senioren voor Leiderdorp en Zoeterwoude samen.
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een woning achterlaten in de koop of de 
nuurser:tor`
Bevorderen betaalbare woonlasten.

Groep Huurders van Rijnnart Wonen met 

recht op huurtoeslag die in een te dure 
woning wonen en waar een aantoonbaar 
betaalbaarheidsrisico is.

We bieden huurders van Riinnari Wonen in Leiderdorp en Zoeterwoude de 

kans om van hun te dure woning te verhuizen naar een passende betaalbare 

woning. Er wordt hierin gebruik gemaakt van directe bemiddeling door Riinnart 
Wonen.

Aantal: in de prestatieafspraken 2019 is er getekend voor maximaal 10 dure 

scheefwoners met huurtoeslag voor Leiderdorp en Zoeterwoude samen.

Bevorderen lokale doorstroom. Vrijgekomen eengezinswoningen met een huur tot de 2e aftoppingsgrens van 

651,63 geschikt voor 2 3 personen worden met Lokaal Maatwerk 

aangeboden aan gezinnen in Leiderdorp, met een nuishoudgrootte van 23 

personen, met recht op huurtoeslag, die een woning van Riinnart Wonen 

huren in de gestanelde bouw.

Binnen een complex (uitsluitend bij stapelbouw) door middel van directe 

bemiddeling interne verhuizing mogelijk maken.

Wanneer er lokale beleidsruimte over blijft wordt deze tijdig ingezet om de 
lokale doorstroom en passende bewoning binnen de Sociale huur voorraad van 

Riinhart Wonen te bevorderen, Er wordt hierin gebruik gemaakt van directe 
bemiddeling door Rijnhart Wonen.
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Handleiding lokale beleidsruimte en lokaal maatwerk nieuwbouw 

Ruimte voor lokaal maatwerk 
Alhoewel we een regionaal woonruimteverdeelsysteem hebben ingevoerd, is wonen vooral lokaal 
omdat circa twee derde van de woningzoekenden een woning binnen de eigen gemeente vindt.
Binnen onze regio zien we ook verschillende deelwoningmarkten, met andere woningbehoeften 
(demografie, mutatiegraad) en woningaanbod (aandeel sociaal, typen woningen).
ln de lokale Woonvisies komen daarom ook verschillende volkshuisvestelijke opgaven voor. Daaruit 
volgen veelal lokale beleidsdoelstellingen die gemeenten en corporaties in prestatieafspraken 
vastleggen. Juist om deze lokale doelen te kunnen bereiken, is een mogelijkheid van lokale 
beleidsruimte van belang.
Dit lokaal maatwerk dient met ingang van 2016 beperkt te blijven tot maximaal 25% van de 
vrijkomende, bestaande woningen per jaar in een gemeente. Voor minimaal 75% geldt volgens de 
Huisvestingswet het recht van vrije vestiging. Alle ingeschreven woningzoekenden van binnen en 
buiten de regio komen in aanmerking voor deze woningen.

y 

Daarnaast is lokaal maatwerk mogelijk voor nieuwbouw van sociale huurwoningen. De betrokken 
gemeente en woningcorporatie(s) maken afspraken over lokaal maatwerk en leggen daarover 
achteraf verantwoording af.
De eisen waaraan lokaal maatwerk moet voldoen zijn:

Gemeente en de betrokken corporatie(s) makenfvooraf afspraken over de inzet van lokale 
beleidsruimte.
De afspraken zijn gemotiveerd uit lokale volkhuisvestelijke doelstellingen die in een woonvisie zijn 
vastgelegd.
De lokale beleidsruimte geldt voor maximaal 25% van de vrijkomende bestaande woningen.
Voor de overige woningen gelden de regels van de huisvestingsverordening.
Het is niet verplicht de 25% lokale beleidsruimte in te zetten, het is een keuze van de lokale 
partijen.

De gemeente registreert via een monitor ofde afspraken en doelstellingen zijn gehaald.
De inzet van lokale beleidsruimte wordt achteraf regionaalverantwoord aan het Dagelijks Bestuur 
van Holland Rijnland.
De huisvesting van urgenten inclusief stadsvernieuwingsurgenten, van bijzondere doelgroepen 
waarover regionale afspraken zijn gemaakt en van groepen op grond van een taakstelling van de 
provinciale of rijksoverheid (statushouders), valt onder het lokale maatwerk.
Bij overschrijding van het overeengekomen contingent, wordt het teveel in mindering 
gebracht op het jaar daarna.

Ruimte voor vernieuwing 
Het lokale maatwerk biedt ruimte voor experimenten, bijvoorbeeld om de doorstroming te 
bevorderen. Deze experimenten kunnen er aan bijdragen dat het woonruimtesysteem zich 
vernieuwt en aanpast aan de veranderende omstandigheden.

Sturen op slaagkansen 
Corporaties hebben aandacht voor alle groepen woningzoekenden, oud en jong, starter en 
doorstromer, lokaal en regionaal. De slaagkans is een indicatie of deze groepen evenredig aan bod 
komen. ln samenspraak met de gemeente kan de corporatie deze slaagkans voor bijvoorbeeld 
senioren of bepaalde groepen starters beïnvloeden door woningen binnen het lokale maatwerk 
voor deze groepen te labelen.

Lokale beleidsruimte nieuwbouw 
Corporaties mogen nieuwe sociale huurwoningen de eerste keer ook met lokaal maatwerk 
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Overzicht lokale beleidsruimte per gemeente en woningcorporatie 2019 

Gemeente Woningcorporatie 2017 2018 2019 

Alphen aan den Rijn Habeko Wonen 23 28 25 

Portaal 1 1 O 

Overige eigenaren 2 3 2 

Woonforte (incl. Trifolium) 179 159 160 

Woonzorg Nederland 5 4 2 

totaal 21o 194 189 

Hillegom Stek 33 29 28 

Overige eigenaren (De Key) 6 5 S 

totaal 39 34 33 

Kaag en Braassem Stichting MeerWonen 24 24 23 

Woondiensten Aarwoude 23 23 18 

l totaal 47 47 41 

Katwijk Dunavie 107 98 95 

l totaal 107 9a 95 

Leiden De Sleutels 85 
V 

85 81 

Portaal 82 90 93 

Woonzorg Nederland 
g 

3 2 2 

Wst Ons Doel (incl. Ymere) 32 32 31 

totaal 202 209 207 

Leiderdorp Portaal 0 1 1 

Rijnhart Wonen 27 32 30 

Woonzorg Nederland 3 S 5 

l totaal 30 38 36 

Lisse Stek 29 37 41 

Overige eigenaren 0 0 0 

Imtaal 29 37 41 

Nieuwkoop Vestia 7 5 7 

Woondiensten Aarwoude 16 16 14 

Wst Nieuwkoop 12 12 14 

totaal ss 33 35 
Noordwijk Noordwijkse woningstichting 29 26 26 

l totaal 29 ze 26 
Noordwijkerhout Sint Antonius van Padua 19 23 21 

j totaal 19 23 21 

Oegstgeest Portaal 1 2 2 
Stichting MeerWonen 18 25 23 

Overige eigenaren 0 1 2 

totaal 19 28 27 

Teylingen Stek 14 17 18 
Vooruitgang 23 24 22 

Ymere 0 1 1 

l totaal 37 42 41 
Voorschoten De Sleutels 8 8 8 

Woonzorg Nederland 30 21 19 
totaal 38 29 27 

Zoeterwoude Rijnhart Wonen 7 8 8 

I totaal 7 8 8 
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verhuren. De bedoeling van lokaal maatwerk nieuwbouw is dat woningcorporaties hun investering 
met laag rendement of onrendabele top -in een duurzame nieuwbouwwoning van hoge kwaliteit 
vooral kunnen aanwenden voor het laten doorstromen van (eigen) huurders. De woning die deze 
huurders achterlaten wordt vervolgens verhuurd via het regionale woonruimteverdeelsysteem. Zo 
kan nieuwbouw gericht een rol vervullen bij het realiseren van bijvoorbeeld doelstellingen voor 
doorstroming. Woningcorporaties kunnen bijvoorbeeld met de nieuwbouw van levensloopgeschikte 
appartementen gericht grote eengezinswoningen leegmaken.

Lokaal maatwerk nieuw is extra boven lokaal maatwerk bestaand 
Hier gelden dezelfde vrijheden als het lokaal maatwerk voor bestaande huurwoningen. De 
nieuwbouwwoningen komen echter bijde eerste verhuur niet ten laste van het contingent voor 
lokaal maatwerk voor dat jaar. Lokaal maatwerk voor nieuwbouw is dus extra ruimte voor lokaal 
maatwerk bovenop het contingent voor bestaande sociale huurwoningen.

Voorwaarde: huurder van een nieuwbouwwoning laat een zelfstandige Sociale huurwoning achter 
Daar staat echter wel een voorwaarde tegenover: nieuwbouwwoningen mogen alleen met lokaal 
maatwerk worden verhuurd aan woningzoekenden die een bestaande zelfstandigesociale 
huurwoning binnen de gemeente en/of regio Holland Rijnland achterlaten (lokale partijen bepalen 
de delen van de regio). Het moet daarbij gaan om een sociale huurwoning van een van de 
woningcorporaties die deelnemen aan het regionale woonruimteverdeelsysteem.

De voorwaarde om een sociale huurwoning in de gemeente of regio achter te laten betekent dat 
nieuwbouwwoningen in het kader van lokale beleidsruimte nieuwbouw niet voor lokale starters 
beschikbaar kunnen worden gesteld. Als de lokale partijen daartoe toch willen besluiten, dan kan 
dat alleen uit de gewone lokale beleidsruimte die bedoeld is voor bestaande sociale huurwoningen.
Nieuwe woningen voor starters die open staan voor alle (jonge) woningzoekenden vallen onder de 
75% reguliere verhuringen.

Samengevat: de lokale beleidsruimte nieuwbouw moet altijd doorstroming opleveren binnen 
het regionale woonruimteverdeelsysteem.



Z/19/074634/142448

Vragen en antwoorden over lokale beleidsruimte 

Hoe wordt berekend hoeveel lokaal maatwerk je krijgt?
Het contingent lokaal maatwerk wordt berekend op basis van het gemiddelde aantal verhuringen in 

de voorafgaande drie jaren en niet op basis van het aantal woningen dat gedurende een lopend 
kalenderjaar daadwerkelijk vrijkomt. Dat is immers nooit van tevoren te voorspellen. Daarbij gelden 

de volgende spelregels voor de berekening van het contingent:

Eerste verhuringen van nieuwbouwwoningen tellen niet mee bij de bepaling van het 
contingent.

Voor het overige wordt het contingent berekend over alle vrijgekomen bestaande sociale 
huurwoningen die weer opnieuw zijn verhuurd, ongeacht hoe of aan wie.

Alleen sociale huurwoningen van verhuurders die het regionale convenant hebben ondertekend 
tellen mee als basis voor de berekening, particuliere huurwoningen van organisaties die het 
regionale convenant woonruimteverdeling niet hebben ondertekend,vrije sectorhuurwoningen,
verkochte huurwoningen of koopwoningen tellen niet mee.
Lokaal maatwerk kan alleen worden ingezet voor sociale huurwoningen van verhuurders die vallen 
onder de huisvestingsverordening.

Wanneer weet je hoeveel lokaal maatwerk je krijgt?
Corporaties en gemeenten krijgen jaarlijks in het voorjaar te horen hoeveel lokaal maatwerk voor het 
lopend kalenderjaar mogelijk is. Op dat momentzijn de verdeelcijfers over de drie voorgaande 
kalenderjaren bekend en kan dus weer een nieuwe berekening plaatsvinden. De Beleidscommissie 
adviseert het Dagelijks Bestuur van de regio over de omvang van de aantallen per gemeente. Het 
DB stelt de omvang van de lokale beleidsruimte vast. Het voorstei met de berekening wordt 
aangeleverd door Holland Rijnland Wonen. Het betreft slechts aantallen en geen beleid, dat wordt 
lokaal gemaakt.

Hoe wordt lokaal maatwerk verdeeld over verschillende corporaties in een gemeente?
Het aantal verhuringen per corporatie in een gemeente vormt het uitgangspunt voor de berekening.
Als een corporatie geen lokaal maatwerk wil of kan toepassen kan de gemeente dit deel van het 
vastgestelde aantal verdelen over de andere corporaties in die gemeente.

Moeten statushouders en urgenten worden gehuisvest middels lokaal maatwerk?
Nee, die'hoeven niet worden gehuisvest via lokaal maatwerk. Urgenties worden verleend op basis van 
regionale regelgeving en niet opy basis van lokaal beleid. Daarom vallen alle urgenten onder regionale 
woonruimteverdeling (sociaal, medisch en stadsvernieuwingsurgenten). Contingenten statushouders 
worden niet lokaal bepaald, maar door het Rijk. Lokaal maatwerk is bedoeld voor die 
woningzoekenden waarvan men lo_kaa_j vindt dat die dit maatwerk nodig hebben.

ls lokaal maatwerk verplicht?
Nee, lokaal maatwerk hoeft niet gebruikt te worden. ln dat geval worden alle woningen 
regionaal aangeboden via de regionale spelregels.

Wie beslissen over het gebruik van lokaal maatwerk?
Het college van B&W van de betreffende gemeente besluit uiteindelijk over lokaal maatwerk. Het 
betreft uitvoering en er is dus geen goedkeuring van de gemeenteraad nodig.

Voordat het college een besluit neemt vindt overleg plaats tussen de betreffende corporatie en de 
betreffende gemeente over het voornemen tot inzet van lokaal maatwerk. Partijen hebben immers 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het bereiken van de doelstelling en zorgen voor beleid dat 
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BIJLAGE: Lokaal maatwerk en Nieuwbouw in de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 

ln de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 en 2019 zijn artikelen opgenomen over de 
toewijzing van Lokaal maatwerk en Nieuwbouw.

Artikel 13 en de toelichting op dit artikel is in beide verordening het zelfde:

"Artikel 13 Lokale beleidsruimte 
Om specifieke lokale en subregionale volkshuisvestelijke knelpunten op te lossen, kan een deel 
van de vrijkomende woonruimten aan woningzoekenden met nadere bindingseisen, andere 
passendheidseisen, via een ander volgordecriterium of op andere wijze afwijkend van de 
regionale regels worden toegewezen.
Indien gebruik gemaakt wordt van lokale beleidsruimte, dan dienen de specifieke lokale of 
subregionale volkshuisvestelijke knelpunten waarvoor het wordt ingezet, vastgelegd te zijn in de 
lokale woonvisie ofprestatieafspraken.
Het maximum aantal woningen zoals bedoeld in lid is bepaald op 25% van het 
gemiddeld aantal verhuringen perjaar van sociale huurwoningen van corporaties per 
gemeente in de voorgaande drie jaar.
Een besluit over de invulling van de lokale beleidsruimte wordt genomen door burgemeester 
en wethouders van de betreffende gemeente, na overleg met en mede op advies van de 
lokale corporatie(s), die de uitvoeringsovereenkomst Woonruimteverdeling Corporaties 
hebben ondertekend en de lokale huurdersorganisatie(s).
Burgemeester en wethouders van de gemeente verschaffen jaarlijks achteraf inzicht aan het 
Dagelijks Bestuur over de inzet van de lokale beleidsruimte. Dat gebeurt op basis van cijfers 
over het aantal aanbiedingen en toewijzingen op basis van de lokalebeleidsruimte.
Indien blijkt dat het maximum aantal woningen voor lokale beleidsruimte zoals vastgesteld in lid 

in een jaar is overschreden, dan wordt het quotum voor het volgend jaar verminderd met een 
even groot aantal als de overschrijding.

Toelichting:
"Het opnemen van lokale beleidsruimte is een breed gedragen compromis als resultaat van een 
langdurige discussie over de verscheidenheid in woningaanbod en woonmilieus, die leidt tot 
verschillende volkshuisvestelijke vraagstukken. 0m recht te doen aan die verschillen mag een deel 
worden toegewezen volgens afwijkende, lokale beleidsregels. Het Dagelijks Bestuur stelt, na advies 
van de beleidscommissie, het aantal woningen voor lokaal maatwerk vast, net als een eventuele 
overschrijding daarvan.
Lokale toewijzing kan kansen van anderen zonder binding onnodig belemmeren. Daarom kan 
toewijzing aan eigen inwoners geen doel op zich zijn. Lokaal beleidsruimte is bedoeld om lokale 
problemen op te lossen waarvoor de regionale toewijzingsregels onvoldoende ruimte bieden of te 
generiek zijn. De basis voor het lokaal maatwerk moet zijn beschreven in lokale beleidsdocumenten 
(zoals lokale woonvisie of prestatieafspraken). Bij de toepassing dient de corporatie vooraf afspraken 
te maken met de gemeente over het doel en de vorm van het lokaal maatwerk. Achterafvindt 
verantwoording plaats aan het Dagelijks Bestuur."

De toepassing van lokaal maatwerk is daarmee helder: maximaal 25% van de gemiddelde 
verhuringen over de afgelopen drie jaren, alleen voor lokale of subregionale volkshuisvestelijke 
knelpunten, zoals beschreven in Woonvisie of prestatieafspraken van de gemeente, en op basis van 
een besluit door 

Voor nieuwbouw gelden speciale regels, die zijn vastgelegd in artikel 15 van de 
huisvestingsverordening:
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ook uitvoerbaar is. Daarover worden de huurdersorganisaties ook gehoord.

De corporatie kan een voorstel doen tot gebruik van lokaal maatwerk aan de gemeente en de 

gemeente uiteraard ook aan de corporatie. Afspraken worden op papier gezet en vervolgens 
bekrachtigd door het college van de betreffende gemeente.

Lokaal maatwerk kan door lokale partijen zowel per project worden afgesproken (met name bij 
nieuwbouwprojecten) als via generieke prestatieafspraken. Dit is aan de lokale partijen.

ls er regionale toestemming nodig om lokaal maatwerk te mogen toepassen?
Nee, met de goedkeuring van de regionale verordening is vooraf geregeld dat lokaal maatwerk 
mag worden toegepast. Afzonderlijke toestemming is niet nodig, bekrachtiging van afspraken door 
het college van B&W is voldoende. f 

Wel wordt van alle partijen verwacht dat ze zich aan de regionaal afgesproken spelregels houden en 
hier na afloop van elk kalenderjaar transparant verantwoording over afleggen in de rapportage over 
de woonruimteverdeling. Deze rapportage wordt jaarlijks namens de gezamenlijke corporaties 
opgesteld door Holland Rijnland Wonen aan de beleidscommissie, de regio (het DB) en de 
gemeenten aangeboden.

Waarvoor mag je lokaal maatwerkgebruiken? f 

Hiervoor geldt slechts een regionale spelregel: het moet een volkshuisvestelijk doel dienen. Waar 
lokaal maatwerk voor wordt ingezet, wordt lokaal bepaald door corporatiesen gemeenten. Binnen 
het lokaal maatwerk mag alles: andere voorrangscriteria, een ander verdeelcriterium, bezettingseisen 
etc. etc. Er kan dus voor worden gekozen om bepaalde woningenniet yop inschrijfduur te verdelen 
maar op basis van andere criteria, zoals woonduur of leeftijd. Of om woningen met voorrang toe te 
wijzen aan inwoners van het dorp waar die woningen staan. Het gaat er om dat lokale partijen lokale 
volkshuisvestelijke problemen kunnen helpen oplossen. Lokaley partijen weten het beste hoe dat 
moet.

Wat gebeurt er als er meer lokaal maatwerk wordt toegepast dan istoegekend?
indien blijkt dat het maximum aantal woningen voor lokale beleidsruimte in een jaar is overschreden,
dan wordt het quotum voor het volgend jaar verminderd met een even groot aantal als de 
overschrijding. Dit gebeurt via de procedure die geldt voor vaststelling van het nieuwe contingent.

10. Hoe wordt lokaal maatwerk verantwoord?
De Regio doet na afloop van elk kalenderjaar een uitvraag bij gemeenten over de toepassing van 
lokaal maatwerk, waarbij gemeenten deze informatie voor 1 maart aanleveren. De gemeenten 
verschaffen inzicht aan de regio over de inzet van de lokale beleidsruimte in het afgelopen 
kalenderjaar. Dat gebeurt op basis van cijfers over het aantal aanbiedingen en toewijzingen op basis 
van de lokale beleidsruimte en over specifieke aanbieding en toewijzing van nieuwbouw. De gegevens 
worden door de Regio gebundeld en tevens opgenomen in het jaarverslag woonruimteverdeling dat 
door Holland Rijnland Wonen wordt gemaakt.

11. Mag nieuwbouw sociale huur met lokale voorrang aan starters worden toegewezen? Ja, dat 
mag. Maar alleen uit het contingent dat bedoeld is voor bestaande sociale huurwoningen. Het extra 
lokaal maatwerk voor nieuwbouw mag in dit geval niet worden gebruikt, omdat niet voldaan wordt 
aan de eis dat de woningzoekende een sociale huurwoning achterlaat in de gemeente of regio. Een 
starter heeft immers nog geen sociale huurwoning.
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“Artikel 15 Specifieke toewijzing nieuwbouw (Huisvestingsverordening 2015)
Nieuwgebouwde woonruimten kunnen bij de eerste aanbieding bij voorrang worden 
toegewezen aan woningzoekenden die in specifieke delen van de regio een sociale 
huurwoning achterlaten.
Een besluit over specifieke toewijzing bij nieuwbouw in het deel van de regio waarin een 
sociale huurwoning achtergelaten moet worden, wordt genomen door burgemeester en 
wethouders van de gemeente waarin de nieuwgebouwde woonruimten zijn gelegen, na 
overleg met en mede op advies van de lokale corporatie(s) en de lokale 
huurdersorganisatie(s).
Burgemeester en wethouders van de gemeente verschaffen jaarlijks inzicht aan het 
Dagelijks Bestuur over specifieke aanbieding en toewijzing van nieuwbouw.

Toelichting:
ln praktijk is gebleken dat generieke regionale regels om de doorstroming te bevorderen nauwelijks 
effect hebben. Nieuwbouw en transformatie zijn de enige echte mogelijkheden om schaarste te 
verminderen en daarmee doorstroming te genereren. Daarom dient dit te worden beloond. Voor de 
regionaal woningzoekende blijven er voldoende woningen beschikbaar.Immers de meeste mensen 
verhuizen lokaal. Bovendien gaat het om uitbreiding van het aanbod door nieuwbouw, dus voor 
andere woningzoekenden komt hetzelfde aantal woningen vrij.

y 

Als nieuwbouw voor starters wordt gerealiseerd, dan mag die lokaal worden toegewezen.Maar dit is 
onderdeel van het aandeel 25% lokaal maatwerk, omdat deze toewijzing de doorstroming niet 
bevordert."

“Artikel 15 Specifieke toewijzing nieuwbouw (Huisvestingsverordening 2019)
Nieuwgebouwde woonruimten kunnen bij de eerste aanbieding bij voorrang worden toegewezen 
aan woningzoekenden die in specifieke delen van de regio een sociale huurwoning achterlaten.
Bij het onder lid 1 genoemde kan tevens bepaald worden dat de achter te laten sociale huurwoning 
een sociale huurwoning binnen de regio betreft dan wel binnen een specifieke gemeente en 
eigendom is van dezelfde corporatie als de nieuwgebouwde woonruimte dan wel eigendom is van 
een corporatie uit de regio;
Een besluit over specifieke toewijzing bij nieuwbouw in het deel van de regio waarin een sociale 
huurwoning achtergelaten moet worden, wordt`genomen door burgemeester en wethouders van 
de gemeente waarin de nieuwgebouwde woonruimten zijn gelegen, na overleg met en mede op 
advies van de lokale corporatíe(s) en de lokale huurdersorganisatie(s).
Burgemeester en wethouders van de gemeente verschaffen jaarlijks inzicht aan het Dagelijks 
Bestuur over specifieke aanbieding en toewijzing van nieuwbouw."

De toelichting is in beide verordeningen identiek.

Ook hiermee is de toepassing van nieuwbouw helder: alleen als er een sociale huurwoning in (een 
specifiek deel van) de regio wordt achtergelaten en op basis van een besluit door ln de praktijk 
zal vaak het specifieke deel van de regio de betreffende gemeente zelf zijn, omdat daar gestimuleerd 
moet worden dat bijv. senioren van grotere woningen naar appartementen verhuizen. ln de 
Huisvestingsverordening 2019 is bepaald dat de nieuwbouw ook gericht aan huurders van de 
bouwende corporatie kunnen worden toegewezen.
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