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Bij dringende situaties kan een woningzoekende voorrang krijgen op andere 
woningzoekenden. Hiervoor is een urgentieverklaring nodig. De Urgentiecommissie 
beoordeelt wie daarvoor in aanmerking komt. Meer over de Urgentiecommissie leest u 
in deze nieuwsbrief.
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Waarom een Urgentiecommissie?

Sommige woningzoekenden komen 
met voorrang in aanmerking voor 
een sociale huurwoning. Hierbij gaat 
het om mensen die door dringende 
omstandigheden gedwongen zijn op 
korte termijn - binnen zes maanden - 
te verhuizen.

Dit kan noodzakelijk zijn vanwege ernstige 
medische, psychosociale of financiële pro-
blemen. Woningzoekenden die voor een 
urgentieverklaring in aanmerking willen ko-
men, dienen via één van de regionale wo-
ningbouwcorporaties een aanvraag in. De 
Urgentiecommissie kent een urgentie toe 
of wijst de aanvraag af, stelt het zoekprofiel 
vast en beslist over verlenging of intrekking 
van de urgentie. 

Holland Rijnland, de samenwerkingsorga-
nisatie van veertien gemeenten, benoemt 
de Urgentiecommissie. Deze commissie 
bestaat uit een voorzitter en maximaal zes 
leden en één voorzitter. De commissie 
werkt aan de hand van criteria uit de Huis-
vestingsverordening.

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Hille-
gom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, 
Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, 
Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en 
Zoeterwoude hebben hun taak voor woon-
ruimteverdeling overgedragen aan Holland 
Rijnland. Noordwijkerhout heeft haar be-
voegdheid niet overgedragen. Wel heeft het 
college van B&W mandaat verleend voor 
de behandeling van urgentieaanvragen. De 

beslissing op bezwaarschriften blijft ech-
ter een bevoegdheid van het college van 
Noordwijkerhout. 

De Urgentiecommissie krijgt ondersteuning 
van het secretariaat, die binnengekomen 
urgentieverzoeken beoordeelt en preadvie-
zen opstelt voor de urgentiecommissie. Na 
de vergadering van de Urgentiecommissie 
stelt het secretariaat de toekenningen en 
afwijzingen voor urgenties op.

Waarom een regionaal woonruimtever-
deelsysteem? 
De gemeenten binnen Holland Rijnland kie-
zen voor één woonruimteverdeelsysteem. 
Het is op de eerste plaats efficiënter. Door 
de samenwerking kan ook een gewogen 
commissie worden samengesteld met 
vertegenwoordigers uit verschillende belan-
gengroepen. Daarnaast is een systeem dat 
niet bij de gemeentegrenzen stopt eerlijker 
voor woningzoekenden. 



‘In de Urgen-
tiecommissie 
gaat het om 

een zorgvuldi-
ge toekenning 

of afwijzing 
van de 

aanvragen’’

Z Zorgvuldige toeken-
ning van schaarse 
woningen

In 2014 ging, gelijktijdig 
met een nieuwe huisves-
tingsverordening, een 
compleet nieuwe Urgen-
tiecommissie van start. 
De commissie bestaat 
uit zeven personen. Twee 
leden komen uit de ge-
lederen van de woning-
bouwcorporaties, twee 
uit huurdersorganisaties 
en twee vanuit Holland 
Rijnland. Rinus Breeuws-
ma is aangesteld als on-
afhankelijk voorzitter. 
Hoe kijkt hij terug op de 
werkzaamheden van de 
afgelopen jaren?  

Dat Holland Rijnland 
Breeuwsma uitkoos voor 
de rol als voorzitter van 
de Urgentiecommissie, is 
niet vreemd. Al jarenlang 
is hij actief op het terrein 
van rechtsbescherming. 
Hij studeerde Rechten en 
Sociologie en werkte onder 
andere voor de Gemeente-
lijke Ombudsman van Den 
Haag. Daarnaast was hij 
voorzitter van de overkoe-
pelende Geschillencom-
missie van de Leidse wo-
ningbouwcorporaties en lid 

van diverse bezwaarschrif-
tencommissies. ‘In de Ur-
gentiecommissie gaat het 
om een zorgvuldige toe-
kenning of afwijzing van de 
aanvragen’, benadrukt hij. 

Volgens Breeuwsma is het 
niet gebruikelijk dat een 
hele commissie zich buigt 
over de urgentieverzoeken 
in plaats van één ambte-
naar. ‘De breedte van de 
commissie komt voort uit 
de wens om aanvragen 
vanuit verschillende per-
spectieven te beoordelen’, 
vermoedt hij. ‘De druk op 
de woningmarkt is enorm. 
Door de schaarste aan ge-
schikte woningen moeten 
we weloverwogen keuzes 
maken. Dan is het ook 
goed om vanuit verschillen-
de belangengroepen verte-
genwoordiging te hebben.’

De start van de Urgentie-
commissie was best puzze-
len, herinnert Breeuwsma 
zich. ‘Want hoe kom je tot 
een besluit. Waar ligt de 
grens van wel of niet toe-
kennen? Wanneer kennen 
we toe op hardheid? Daar-
bij konden we terugvallen 
op de nieuwe huisvestings- 
verordening waarin har-
de kaders staan. Want als 

Rinus Breeuwsma 
Voorzitter Urgentiecommissie



mens zou je iedereen wel een woning wil-
len toekennen. Ik kan me heel goed inden-
ken hoe het moet zijn om een afwijzing op 
de deurmat te krijgen. Maar als je bedenkt 
dat er jaarlijks zo’n 20.000 zoekenden re-
ageren op 3.000 woningen, dan begrijpt 
iedereen dat je een schaars goed hebt te 
verdelen. En daarin moeten wij als com-
missie onze verantwoordelijkheid nemen. 
Intern hebben we regelmatig stevige dis-
cussies, maar vaak is de keuze ook snel 
duidelijk.’

Het afgelopen jaar is het percentage af-
gewezen urgentieverzoeken aanzienlijk 
gedaald. ‘Dat is te danken aan de goede 
samenwerking tussen het secretariaat 
van de commissie en de intakers van de 

corporaties. Doordat intakers een goede 
afweging op haalbaarheid maken, worden 
er nu veel minder kansloze verzoeken in-
gediend. Denk hierbij aan aanvragers met 
voldoende inschrijvingstijd of 55-plussers 
die in aanmerking komen voor een senio-
renwoning. Tegen de afwijzingen is  rela-
tief veel bezwaar gemaakt. Daarvan kreeg 
bijna niemand gelijk. Maar dat mensen die 
stap nemen, begrijp ik wel. De krapte op 
de woningmarkt is fors en mensen zijn 
soms desperaat. Er is een hoop ellende in 
allerlei gezinssituaties.’

Na de zomer stopt Breeuwsma als voorzit-
ter van de Urgentiecommissie en verhuist 
hij naar het oosten van het land. 



‘Het is voor-
deliger om 

gezamenlijk 
een commis-
sie in stand te 
houden, dan 
dat ieder z’n 

eigen mensen 
daar op inzet’

U Urgentiecommissie 
is objectief en één-
duidig

De Urgentiecommissie 
hanteert een éénduidig 
systeem van woningtoe-
kenning. Om versneld 
in aanmerking te komen 
voor een woning, geldt 
één set spelregels. En 
dat is duidelijk. Hiermee 
is het voor iedere wo-
ningzoekende duidelijk 
wanneer een urgentie wel 
of niet wordt verleend. 
Die duidelijke criteria zijn 
ook voor corporaties en 
gemeenten essentieel. 

Het systeem is ook eerlijk. 
Een aanvraag vanuit één 
gemeente wordt niet be-
oordeeld door één eigen 
ambtenaar, maar door een 
externe commissie die be-
staat uit meerdere perso-
nen. Een commissie die 
bovendien onafhankelijk is 
en toetst aan bestaande 
criteria. 
Het is ook goed dat de 
Urgentiecommissie re-
gio-breed dezelfde aanpak 
hanteert. Het voelt voor 
aanvragers van een ur-
gentie rechtvaardiger. Het 
kan niet zo zijn dat als je 
bijvoorbeeld 300 meter ver-

derop had gewoond, in een 
andere gemeente, je aan-
vraag anders zou worden 
behandeld. 

De regio-brede aanpak 
van de commissie is ook 
efficiënt. Het is voordeliger 
om gezamenlijk een com-
missie in stand te houden, 
dan dat ieder z’n eigen 
mensen daar op inzet. Te-
gelijkertijd zijn het team en 
de werkzaamheden beter 
verankerd, waardoor de 
kwetsbaarheid vermindert. 
En door de frequentie van 
besluitvorming en de een-
duidigheid is de kwaliteit 
gewaarborgd. 

In de regio overheerst te-
vredenheid over de Ur-
gentiecommissie. De wijze 
waarop zij zorgvuldig met 
de beperkte woningvoor-
raad omspringt, oogst be-
wondering.

Evert Jan 
Nieuwenhuis
Lid Dagelijks Bestuur Holland 
Rijnland en wethouder
gemeente Lisse



In spanning wachten op de 
uitslag

‘Als er sprake is van dringende omstan-
digheden, kan een woningzoekende  
voorrang krijgen op andere woning- 
zoekenden.’ Deze formele zin op de 
website van Holland Rijnland om-
schrijft de grondslag voor een urgen-
tieverklaring. Achter iedere urgentie 
schuilt echter een persoonlijk relaas, 
veelal getekend door ellende. Nelleke  
Karels en haar 15-jarige dochter  
Myrthe betrokken in november 2016 
hun nieuwe appartement, nadat ze met 
voorrang een woning in Leiderdorp 
kregen toegewezen. 

‘Na diverse onderzoeken werd zes jaar gele-
den vastgesteld dat mijn ex-man zowel autisme 
als een verstandelijke beperking heeft’, begint 
Nelleke haar verhaal. ‘Ik was twintig jaar met 
hem getrouwd. In het begin merkte je niet zo-
veel aan hem. Hij werkte als stratenmaker en 
later als magazijnmedewerker en naar tevre-
denheid, ook al had hij daar weleens aanvarin-
gen. Maar naar mate hij ouder werd, groeide de 
problemen. Hij leefde geheel in zijn eigen we-
reld. Toen hij psychoses kreeg, sloeg ik alarm.’

Nelleke werd zowel verbaal als fysiek bedreigd. 
‘Nadat hij me bij de keel had gegrepen, ging ik 
stappen ondernemen’, vervolgt zij. ‘Ver weg 
verhuizen kon niet. Ik wilde mijn dochter, die 
ook een verstandelijke beperking heeft, niet van 
haar school hier vlakbij halen. Daarnaast wilde 
ik mijn sociale netwerk niet opgeven. Omdat 
we in een koopwoning woonden, dacht ik niet 
in aanmerking te komen voor een huurwoning. 

Met een case-manager van de woningbouw-
corporatie voerde ik verschillende gesprekken. 
Zij hoorde mij aan en nam bij de hand voor het 
invullen van een urgentieverzoek. In een brief 
zetten we onze persoonlijke situatie uiteen. 
Ook dat onze koopwoning onder water stond.’ 

En daarna begon het wachten op het oordeel 
van de Urgentiecommissie. ‘Mij was al gezegd 
dat het zes tot zeven weken kon duren. In de 
tussentijd leek het erop dat ons huis was ver-
kocht. Op dat moment sloegen de zenuwen 
toe. Want als het oordeel negatief zou zijn, 
belandde ik dan met mijn dochter op straat? Ik 
was dan ook dolgelukkig dat het besluit positief 
was. Ik kon kiezen uit een lijstje met beschikba-
re woningen. Ik koos een appartement in wat 
mij een leuk buurtje leek, vlak bij de school van 
mijn dochter. Na een korte periode van gewen-
ning, heb ik nu eindelijk weer rust gevonden. 
Sinds vier jaar kan ik weer normaal slapen. De 
woning en de buurt zijn fijn. Dat ik vier trappen 
op moet, valt mij soms zwaar. Ik heb namelijk 
zelf een nierziekte, reuma en astma. Maar ik 
denk bij mijzelf, zo blijf ik wel in beweging. Zo-
lang mijn gezondheid het toelaat, wil ik hier de 
rest van mijn leven blijven wonen.’

Om privacy-redenen zijn de namen en woonplaats 

in dit artikel gefingeerd.





Holland Rijnland is het samenwerkingsorgaan van 14 gemeenten die gelegen zijn tussen de metropoolregio’s 
Amsterdam en Rotterdam Den Haag. In de domeinen maatschappij, economie en leefomgeving faciliteert 

Holland Rijnland regionale samenwerking. Daarnaast voert zij taken uit op het gebied van leerplicht, 
jeugdhulp, woonruimteverdeling en doelgroepenvervoer.

woonruimteverdeling@hollandrijnland.nl
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