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Zoals in het Politiek Forum d.d. 21 januari jl.  aan wethouder Joosten toegezegd onderstaand de 
aangepaste vragen. Aangepast naar aanleiding van een toelichting op de gestelde vragen door 
verantwoordelijk ambtenaar na afloop van het Politiek Forum.

Vraag 1
Artikel 2 lid 3 (zie bijlage “was / wordt”) Op voordracht van een college van burgemeester en 
wethouders kan van een regiogemeente besluiten dat particuliere verhuurders met 10 of meer 
sociale huurwoningen in hun gemeente deelnemen aan het regionaal 
woonruimteverdeelsysteem.
Waar is de ondergrens van 10 sociale huurwoningen op gebaseerd en worden deze particuliere 
sociale huurwoningen op dezelfde wijze toebedeeld als de rest van de sociale huurwoningen, 
m.a.w. komen ze te vallen onder dezelfde toewijzingscriteria als bij toewijzing reguliere sociale 
huurwoningen en  wijze van toewijzing? 

De bedoeling van begrenzing bij 10 woningen is om het verschil te maken tussen professionele 
particuliere verhuurders en particulieren met meerdere panden in bezit. Die grens is nu om 
praktische redenen gesteld op 10. ( denk aan contracten met eigenaar van het systeem en 
vergunningverlening alsdan door gemeente).  Je moet ergens een grens leggen. Deelname aan 
de verordening door particuliere verhuurders is op basis van vrijwilligheid. Indien zij zich 
aansluiten, dan voor de gehele verordening dus zowel de lusten als lasten. Zij vallen dus onder 
dezelfde toewijzingscriteria als reguliere sociale huurwoningen. Voor deelname is het nodig dat 
er tussen gemeente en verhuurder een convenant wordt afgesloten waarin deze afspraken 
worden vastgelegd. ( de exploitatieovereenkomst)



Vraag 2
Art. 20 lid 4c waarin staat dat “woningzoekenden die verblijven in een voorziening voor tijdelijke 
opvang van personen die hun woning hebben moet verlaten in verband met relationele 
problemen of geweld.”

Is de aanname juist dat alleen aanspraak op urgentie gemaakt kan worden indien men als 
slachtoffer verblijft in een voorziening van tijdelijke opvang? Zo ja, is dat niet te beperkt? Zo nee, 
wat zijn dan alternatieve mogelijkheden om toch snel elders gehuisvest te kunnen worden? 

In de Huisvestingswet 2015 is geregeld dat personen die tijdelijk worden opgevangen i.v.m. 
huiselijk geweld urgentie krijgen. Met deze voorziening voor tijdelijke opvang worden de 
zogenaamde ‘blijf van mijn lijf-huizen’ bedoelt. In regio Holland Rijnland is stichting Rosa Manus 
hiervoor verantwoordelijk. Rosa Manus toetst of er sprake is van huiselijk geweld en zorgt voor 
tijdelijke opvang en begeleiding. Alleen op basis van indicatiestelling door Rosa Manus kan 
urgentie worden aangevraagd op basis van een situatie van huiselijk geweld. Dat is voor de 
urgentiecommissie de waarborg dat de situatie voldoet aan de eisen die de huisvestingswet stelt 
om in aanmerking te komen voor urgentie i.v.m. huiselijk geweld.


