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Holland Rijnland 2019. 

 Aan de raad.  

 

 

*Z01CA80D39A* 
Beslispunten 

1. In te stemmen met het concept huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019; 

2. Geen zienswijze in te dienen. 

 

 

1 SAMENVATTING  

Het actualiseren van de regionale huisvestingsverordening is een overgedragen taak aan Holland 
Rijnland. Per 1 juli 2019 dient de nieuwe regionale huisvestingsverordening te zijn vastgesteld door het 
algemeen bestuur van Holland Rijnland. De inspraakperiode loopt van 21 december 2018 tot en met 14 
februari 2019. De concept-huisvestingsverordening wordt voor een inspraakreactie aan u voorgelegd. 

 
2 Inleiding 

De regionale woningmarkt is de komende jaren nog zeer krap. Veel woningzoekenden moeten lang 
wachten voordat zij een passende sociale huurwoning kunnen vinden. Sommige mensen komen 
hierdoor in de knel en hebben snel en urgent passende woonruimte nodig. In de 
huisvestingsverordening leggen we de spelregels voor verdeling van sociale huurwoningen in Holland 
Rijnland vast. De regionale huisvestingsverordening dient eens in de vier jaar geactualiseerd te worden. 
Gemeenten hebben deze taak overgedragen aan regionaal samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Het 
Algemeen Bestuur van Holland Rijnland stelt de nieuwe verordening vast. De nieuwe verordening dient 
op 1 juli 2019 van kracht te zijn. 
 
De concept-huisvestingsverordening is zorgvuldig voorbereid  
Om tot een nieuwe verordening te komen, is er gestart met een evaluatie van de huidige verordening 
door middel van een online-enquête.  Daarnaast zijn er denksessies gehouden om de belangen van alle 
stakeholders goed in kaart te brengen. De discussiepunten zijn vervolgens besproken tijdens een 
conferentie met vertegenwoordigers van zorgpartijen, huurdersverenigingen, corporaties en 
gemeenten.  De uitkomsten daarvan dienden als advies voor het opstellen van de concept-verordening.  
De concept-verordening is voor advies voorgelegd aan de beleidscommissie woonruimteverdeling d.d. 
26 oktober jl., het portefeuillehouders overleg (PHO) Wonen en Maatschappij op 31 oktober jl. en aan 
het PHO Economie & Leefomgeving op 21 november 2018. Op basis van deze advisering is de concept-
verordening aangepast. Op 13 december jl. heeft het dagelijks bestuur van Holland Rijnland de concept-
verordening vrijgegeven voor inspraak. De inspraakprocedure loopt van 21 december 2018 tot en met 
14 februari 2019.  
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Ten opzichte van de verordening van 2015 zijn er nieuwe bepalingen opgenomen 
Nieuw in de verordening ten opzichte van de verordening van 2015: 

- Uitbreiding urgentiegronden voor alleenstaanden die geen voorzieningen kunnen delen (art. 20, 
lid 4). 

- Toevoeging mogelijkheid tijdelijk huurcontracten met behoud van inschrijfduur (art. 5). 
- Leeftijdsgrens label-seniorenwoningen niet in verordening vastleggen. 
- Woningen labelen voor grote gezinnen (art. 14). 
- Mogelijkheid tot loting van maximaal 10% van de aangeboden woonruimte (art. 17, lid 8). 
- Aanpassing omschrijving artikel specifieke toewijzing nieuwbouw (art. 15). 
- Aansluiting particuliere verhuurders bij verordening mogelijk maken (art. 2, lid 3). 
- Sancties ‘no show’ (niet komen opdagen bij bezichtiging) (art. 25, lid 1). 
- Aparte rangordebepaling woonwagenbewoners (art. 12a). 
- Handhaven urgentie statushouders bij huisvesting o.b.v. taakstelling (art. 26, lid 1a). 

 
De concept-huisvestingsverordening leidt niet tot het maken van opmerkingen. 
De druk op de markt voor sociale sectorwoningen is groot. Daarnaast neemt deze druk steeds meer 
toe. Veel extra en nieuwe doelgroepen komen er, binnen de al grote groep, de komende jaren bij, zoals 
de decentralisatie van de maatschappelijke zorg na 2020 en een groeiende groep die met spoed 
huisvesting nodig hebben, zoals mensen die scheiden of om andere redenen snel vervangende 
huisvesting nodig hebben. Dat vraagt om een heldere, transparante en efficiënte regeling voor 
woningtoewijzing. Ondanks dat de problematiek met de nieuwe huisvestingsverordening niet zal 
worden opgelost is er meer flexibiliteit aangebracht, waarmee meer tegemoet wordt gekomen aan de 
actuele behoefte.  
 
De concept-huisvestingsverordening wordt voor inspraak ter inzage gelegd 
De huisvestingsverordening is inspraakplichtig, dus alle raden kunnen hun zienswijze geven. 

Wij kunnen instemmen met de concept-huisvestingsverordening 2019. De concept-verordening geeft 
geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Vanzelfsprekend  heeft uw  raad gelegenheid bij  
politiek forum 21 januari en/of raad 28 januari nog opmerkingen door te geven die in  het  uiteindelijke 
voorstel aan het AB in juni 2019 verwerkt  kunnen worden, tenzij daar om moverende redenen geen 
gevolg aan kan worden gegeven.    
 
Met de woningcorporaties worden uitvoeringsafspraken gemaakt 
De gezamenlijke woningcorporaties in Holland Rijnland zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
regionale woonruimteverdeelsysteem. Voor een goede toepassing van de huisvestingsverordening 
moeten uitvoeringsafspaken worden gemaakt. Deze worden vastgelegd in het convenant 
Woonruimteverdeling.   
 
3 Beoogd effect 

Doel is eerlijke en transparante verdeling van sociale huurwoningen in de regio Holland Rijnland 

In dat kader beoordeling of  de conceptverordening wat de gemeenteraad van Leiderdorp betreft  
akkoord is dan wel nog aanpassing behoeft  leidend tot  vaststelling door AB voor 1 juli 2019 van de 
Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019.  
 
 
 



Pagina 3 van 4 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/18/072487/138822    Agendapunt 6 

 2018 raadsvoorstel   

4 Argumenten 

In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen: 

1.1 . Omdat de basis van het inschrijfsysteem en voorrangsregels goed functioneert en in hoofdlijnen  
hetzelfde blijft 

1.2 . omdat de (marginale) verbetering  bijdraagt aan een eerlijke en transparante verdeling 

1.3 . omdat knelpunten uit de praktijk nu beter voorkomen kunnen worden  ( denk bijvoorbeeld  aan 
mogelijke sanctie bij “no show”) 

1.4 . omdat de nodige flexibiliteit in de regels is opgenomen 
(bijv.  experimenteren met loting voor spoedzoekers of woningen die moeilijk verhuurbaar       
blijken) 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Er wordt een proces ingericht om te onderzoeken of er één urgentieregeling mogelijk is 
De huidige huisvestingsverordening kent een urgentieregeling waarin criteria zijn opgenomen voor het 
verkrijgen van urgentie voor woningzoekenden. Daarnaast kent de regio Holland Rijnland sinds 2005 
een regeling voor de huisvesting van bijzonder doelgroepen, de zogenaamde “contingentenregeling 
voor bijzondere doelgroepen”. Deze bijzondere doelgroepen zijn (uitstromende) cliënten van 
intramurale zorginstellingen. In het PHO Wonen en Maatschappij van 31 oktober jl. was veel discussie 
over de toekomst van de contingent-regeling naast de urgentieregeling.  
Besloten is om dat niet meer te regelen in deze verordening, maar een proces in te richten dat de 
verschillende vormen van voorrang op regulier woningzoekenden onderzoekt, waarbij gepleit wordt 
voor een eenvoudigere huisvestingsverordening gebaseerd op twee regelingen: urgent en niet urgent. 
Dit proces dient vóór 2021 gereed te zijn, wanneer de maatschappelijke zorg naar gemeenten wordt 
gedecentraliseerd.  

 
6 Communicatie 

Zoals hierboven gemeld is het concept in goed overleg met alle belanghebbenden tot stand gekomen.  
Thans ligt het resultaat in de vorm van het concept huisvestingsverordening ter inzage tot en met 14 
februari 2019 en kan iedereen zienswijzen/opmerkingen indienen bij Holland Rijnland.  

 
7 Financiën 

Niet van toepassing. 
 
8 Vervolg/Evaluatie 

Na 14 februari 2019 worden alle zienswijzen/opmerkingen verzameld en van een concept-reactie 
voorzien.  Wij zullen u hierover per brief informeren tenzij de voorgestelde wijzigingen van dien aard 
zijn dat besluitvorming in uw raad noodzakelijk wordt geacht door het DB van Holland Rijnland.  
 
Evaluatie vindt plaats in de vorm van jaarrapportages van Woningnet.  
 
 
 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 
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H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

- Concept huisvestingsverordening 2019 Holland Rijnland.  
- Concept toelichting regionale huisvestingsverordening 2019. 
- Een ‘was-wordt’ tabel. 


