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lnleiding

Woningzoekenden die met spoed op zoek zijn naar (andere) huisvesting binnen de regio Holland Rijnland,
kunnen hiervoor een urgentieverklaring aanvragen bij het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. De Regionale
Urgentiecommissie Woonruimteverdeling is door het Dagelijks Bestuur aangewezen om deze aanvragen, in
mandaat te beoordelen.
Het toetsingskadervan de Urgentiecommissie is de Huisvestingswet, de Huisvestingsverordening Holland
Rijnland 2015 en de Algemene wet bestuursrecht. Een woningzoekende kan slechts in aanmerking komen voor
een urgentieverklaring indien de woningzoekende niet zelf binnen zes maanden kan voorzien in zijn
(her)huisvesting en voldoet aan de criteria zoals deze in de Huisvestingsverordening zijn opgenomen.

Jaarlijks brengt de Urgentiecommissie een verslag uit waarin zij verantwoording aflegt over de door haar
verrichte werkzaamheden. ln het jaarverslag over 2017 is getracht meer inzicht te geven in de werkwijze van de
commissie en het secretariaat van de urgentiecommissie.
Het aantal aanvragen om urgentie is licht gestegen (7%) len opzichte van 2016. De commissie constateert

daarbij dat de complexiteit van de problematiek waarin menig woningzoekende verkeert steeds verder
toeneemt. Gezien de krapte op de woningmarkt wordt bij elke individuele aanvraag de vraag gesteld in hoeverre
er een strikte noodzaak bestaat om binnen zes maanden over (andere) woonruimte te beschikken. Verder heeft
de commissie in 2016 al uitgesproken dat bij elke aanvraag waar ook kinderen in het spel zijn kritisch wordt
beoordeeld of, indien geen urgentie wordt toegekend, het welzijn van de kinderen in gevaar kan komen.
Deze kritische toetsing is noodzakelijk gezien de krapte op de woningmarkt binnen de regio. Op basis van de
cijfers van Holland Rijnland Wonenl zryn er binnen de regio Holland Rijnland ruim 80.000 personen
ingeschreven in Woningnet. Hiervan zijn ongeveer 19.000 woningzoekende actief op zoek naar een woning.
Hiervoor kwamen in 2016 ongeveer 3500 woningen beschikbaar. Deze woningen moeten worden verdeeld
onder de "gewone" woningzoekenden, woningzoekenden met een urgentieverklaring en woningzoekenden die
vallen onder de bijzondere doelgroepen, zoals statushouders en woningzoekenden die via de
contingentregeling met voorrang in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

2.

DeUrgentiecommissie

ln artikel 18 van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 is bepaald dat het Dagelijks Bestuur een
regionale urgentiecommissie benoemt, bestaande uit een voorzitter en maximaal zes overige leden, waarvan
een derde op voordracht van het Dagelijks Bestuur, een derde op voordracht van de woningcorporaties (HRW)
en een derde op voordracht van de koepels van huurdersorganisaties.
De huidige commissie is in 2014 benoemd. Deze benoeming loopt in 2018 af. Dit verslagjaar zijn er enkele
mutaties binnen de commissies geweest. Zo heeft de voorzitter zijn werk per 1 september neergelegd omdat hij
naar het oosten van het land is verhuisd. Met ingang van 1 oktober 2017 heeft de heer mr. H.C.M. van
Oosterbosch de voorzittershamer van de heer mr. R. Breeuwsma overgenomen.
Een van de leden, benoemd door het Dagelijks Bestuur, heeft zich per 1 augustus teruggetrokken omdat hij zijn
reguliere werkzaamheden niet langer kon combineren met het werk voor de Urgentiecommissie. De vervanger
voor dit lid heeft zich helaas na enkele vergaderingen, vanwege persoonlijke omstandigheden moeten
terugtrekken. Eind 2017 heeft de werving voor een nieuw lid plaatsgevonden. Dit nieuwe lid zal met ingang van
1 januari 2018 aan de slag gaan.

l jaarverslag
Holland Rijnland Wonen 2016
1

.
¡
o
¡
¡
¡
¡
¡
¡

De heer mr. C.M. Breeuwsma
De heer mr. H.C.M. van Oosterbosch
Mevrouw mr. drs. F.J.R. de Boer
De heer R.W. van Eijkeren
De heer E. Niels
De heer T. Kranenburg
De heer drs. M. Wesselman MSM
De heer H. Kruit
Mevrouw B. Langelaan

voorzitter (onafhankelijk) tot I september 2017
voorzitter (onafhankelijk) vanaf 1 oktober 2017
lid commissie (namens de corporaties)
lid commissie (namens de corporaties)
lid commissie (namens de huurders)
lid commissie (namens de huurders)
lid commissie (namens Holland Rijnland)
lid commissie (namens Holland Rijnland)tot 1 augustus2017
lid commissie (namens Holland Rijnland)van 1/8 to|15192017

ln haar werkzaamheden wordt de Urgentiecommissie ondersteund door het Secretariaat.
Het Secretariaat van de commissie bestaat uit:
Mevrouw mr. A.H.H.
Secretaris
Mevrouw drs. T. van
Secretaris
Mevrouw J.
medewerker secretariaat

.
¡
¡

Aarts
Santen
Witteman

3. Werkwijze Urgentiecommissie
3.1 Werkproces
Een woningzoekende kan een aanvraag voor een urgentieverklaring indienen bij een van de woningcorporaties
in de regio. Samen met een intaker van de corporatie wordt tijdens een gesprek beoordeeld of de

woningzoekende mogelijk in aanmerking komt voor een urgentieverklaring of dat de woningzoekende,
bijvoorbeeld omdat deze over voldoende inschrijftijd beschikt zelf de woonnoodsituatie kan oplossen.
Daarnaast bespreekt de intaker met de woningzoekende in hoeverre wordt voldaan aan de criteria om een
urgentieverklaring te verkrijgen. Dit om te voorkomen dat een woningzoekende een aanvraag indient waarbij
het op voorhand al vast staat dat geen urgentie zal worden verleend. Overigens is het wel aan de
woningzoekende zelf om te bepalen of alsnog een aanvraag wordt ingediend. Deze werkwijze heeft er toe
geleid dat het afgelopen jaar wederom meer aanvragen zijn toegewezen dan afgewezen.
Nadat de woningzoekende samen met de intaker het aanvraagformulier heeft ingevuld en alle relevante
aanvullende informatie is verzameld, wordt de aanvraag doorgestuurd naar het Secretariaat van de
Urgentiecommissie. Nadat de leges van € 65,- is ontvangen neemt het Secretariaat de aanvraag verder in
behandeling en wordt er en pré-advies geschreven voor de Urgentiecommissie. Deze adviezen worden
vervolgens besproken in de commissie. Zij komen hiervoor om de week op dinsdagmiddag bijeen. Tijdens een
vergadering worden gemiddeld zo'n 15 tot 20 aanvragen besproken. Dit verslagjaar heeft de
Urgentiecommissie 23 keer vergaderd. Slechts éénmaal is de vergadering niet doorgegaan omdat er op dat
moment onvoldoende zaken waren om te bespreken.
Na afloop van de vergadering worden de toekenningen en de añrvijzingen door het Secretariaat opgesteld en zo
snel mogelijk vezonden. De toekenningen konden meestal nog dezelfde week worden verzonden. De
afwijzingen werden over het algemeen één week na de vergadering verzonden.

ln tegenstelling tot vorig jaar is er dit verslagjaar geen plenaire bijeenkomst gehouden. Dit door de wisseling
van voorzitter halverwege het verslagjaar.
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3.2 Externe adviseurs
Wanneer een aanvraag om urgentie wordt gedaan vanwege medische of psychosociale klachten wordt
allereerst beoordeeld of deze klachten gerelateerd zijn aan de huidige sociale huurwoning zelf. Daarbij wordt
beoordeeld of verhuizen een oplossing biedt voor de klachten. Dit beoordeelt de Urgentiecommissie in eerste
instantie aan de hand van de bij de aanvraag meegezonden verklaringen van medische specialisten. Wanneer
deze verklaringen voor de Urgentiecommissie onvoldoende uitsluitsel geven om te bepalen of er al dan niet
aanleiding bestaat om een urgentie toe te kennen, wordt advies ingewonnen bij een externe adviseur. Wanneer
het om medische klachten gaat, wordt advies gevraagd aan de GGD. ln geval van psychosociale klachten werd
tot juni van dit verslagjaar advies gevraagd aan de MO-zaak. Echter begin juni kreeg de Urgentiecommissie
zeer onverwacht het bericht dat de MO-zaak failliet was. Na enige onduidelijkheid bleek dat de MO-zaak was
overgenomen door Treve. ln eerste instantie zijn de lopende adviesaanvragen dan ook door Treve behandeld.
De kwaliteit van deze adviezen was helaas onvoldoende. Besloten is toen om op zoek te gaan naar een andere
partij. Om de continuïteit te waarborgen is toen aan de GGD gevraagd om tijdelijk ook advies uit te brengen ten
aanzien van aanvragen op psychosociale gronden. Na de zomer is vervolgens overeenstemmrng bereikt met
Argonaut om de psychosociale advisering op zich te nemen.

Aan de GGD zijn in totaal 39 aanvragen voorgelegd. ln 23 gevallen heeft de GGD geoordeeld dat er sprake is
van een medische situatie waarbij verhuizen een oplossing biedt voor de ontstane problemen. De GGD heeft in
I gevallen aan de Urgentiecommissie aangegeven er geen aanleiding op medische gronden bestond om
urgentie te verlenen. ln één zaak heeft de GGD geen advies uitgebracht omdat de aanvrager zijn verzoek om
urgentie had ingetrokken. Op dit moment lopen er nog 7 adviesaanvragen bij de GGD.
Om te toetsen of er daadwerkelijk sprake is van psychosociale omstandigheden waarvoor verhuizen strikt
noodzakelijk is in totaal in 1B zaken advies gevraagd. ln alle gevallen is geoordeeld dat er aanleiding bestaat
om urgentie te verlenen.
Alleenstaande woningzoekenden worden rn principe in staat geacht om de woonnoodsituatie zelf op te lossen
door onzelfstandige woonruimte (kamer of studio) te huren. Dit verslagjaar heeft de Urgentiecommissie in een
beperkt aantal gevallen advies gevraagd aan de GGD of Argonaut om te beoordelen of de woningzoekende
vanwege medische of psychische omstandigheden wel in staat is om voorzieningen zoals keuken of badkamer
te delen. Driemaal is geadviseerd om vanwege het niet kunnen delen van de voorzieningen urgentie toe te
kennen.
Bij bovengenoemde aantallen zijn ook de adviesverzoeken meegenomen die zijn gevraagd naar aanleiding van

een bezwaarschrift dat rs ingediend of naar aanleiding van een hoorzitting br; de bezwaarschr"iftencommissie
Het gaat bij de GGD om 9 positieve adviezen na bezwaar daarnaast is 2 maal op basis van een positief advies
urgentie toegekend vanwege psychosociale omstandigheden.

3.3 Voorlichting over de werkwijze van de urgentiecommrssre
Ook dit verslagjaar heeft het Secretariaat van de Urgentiecommissie verschillende keren uitleg gegeven over
de Urgentieregeling. Niet alleen zrln z¡ langs geweest bij enkele Wmo- afdelingen van gemeenten, maar ook
onder meer De Binnenvest en GGZ Rivierduinen. Daarnaast heeft een van de secretarissen in december,
tijdens een door de huurdersbelangenvereniging De Eendracht georganiseerde bijeenkomst verteld hoe de
Urgentiecommissie de aanvragen beoordeelt en welke afwegingen worden gemaakt om te komen tot een
toewijzing dan wel een afwijzing van een aanvraag. Daarnaast is er dit verslagjaar drie maal een overleg
geweest met intakers van alle corporaties uit de regio. Deze bijeenkomsten werden druk bezocht en door allen
ook als zeer nuttig ervaren.
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4.

Urgentieaanvragen

4.1 Urgentieaanvragen in cijfers
Dit verslagjaar zrjn er 7o/o meet aanvragen om urgentie ingediend ten opzichte van 2016. Dit aantal blijft nog
steeds ruim onder het aantal van de jaren 2014 en 2015. Opnieuw z¡n er meer aanvragen toegekend dan

afgewezen. Procentueel gezien verschilt dit echter nauwelijks van het aantaltoekenningen in 2016. Hieruit kan
geconcludeerd worden dat de verbeterde intake en communicatie tussen het Secretariaat en de intakers zijn
vruchten afwerpt en er minder kansloze aanvragen zijn ingediend.
tabel

1
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Wel zijn er opvallende verschillen ten opzichte van 2016 per woningcorporaties waar de aanvragen zijn
ingediend. Stijgers in aantallen aanvragen zijn met name Aanruoude, Dunavie, Woonforte, MeerWonen,
Antonius van Padua en Stek. Een verklaring voor deze stijgingen zou kunnen zijn dat de krapte op de
woningmarkt nu ook merkbaar is geworden is gemeenten waar de wachttijden voor een sociale huurwoning in
verhouding met de rest van de regio tot nu toe nog relatief laag waren. Zo werd bijvoorbeeld eind 2017 bekend
dat Woonforte van plan is om het voor "scheefwoners" aantrekkelijker te maken om door te stromen naar een
sociale huunivoning in het duurdere segment. Dit alles om de wachttijden voor een sociale huurwoning in de
laagste huurcategorie niet verder te laten oplopen. De toename van het aantal aanvragen om urgentie
ingediend bij Dunavie, Meer Wonen en Stek zou te verklaren kunnen zijn uit het feit dat deze woningcorporaties
relatief gezien veel huurders heeft waaraan dit verslagjaar stadsvernieuwingsurgentie is verleend. Zoals
verderop in dit verslag valt te lezen is ook aan 66 huurders van Rijnhart Wonen stadsvernieuwingsurgentie
verleend, de gevolgen hiervan zijn echter nog niet merkbaar geweest in 2017, dit omdat deze
stadsvernieuwingsurgenties pas aan het eind van het verslagjaar zijn toegekend.
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Daarnaast is het opvallend dat via de drie Leidse corporaties samengenomen 19% minder aanvragen zijn
binnengekomen. Een verklaring hiervoor is niet direct te achterhalen.
Tabel 2: Urgentieaanvragen en de afdoening naar corporatie

Toewijzingen Afwijzingen
MeerWonen
Rijnhart Wonen
Dunavie
Ons Doel
N'wijkse. Wst.
Portaal
De Sleutels
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Woondiensten

lngetrokken
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Holland Rünland Wonen 2017
Warmunda is gefuseerd met Stek
Wonen Centraal en Trifolium zijn gefuseerd en heten nu Woonforte
Tabel 3:
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toegekende aanvragen van buiten de regio betreffen aanvragen op mantelzorg of vanuit een blijf van mijn lijf huis als ook aanvragen
waarbij - hoewel de aanvraag van buiten de regio kwam - er toch sprake is van regionale binding.
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4.2 Urgentieaanvragen naar grond
ln artikel2Qvan de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 worden de gronden genoemd op basis
waarvan een urgentie kan worden toegekend. Allereerst wordt getoetst of een woningzoekende wel gebonden
is aan de regio, dan wel zelf kan voorzien (o.a. op inschrijftijd of vermogen) of de woonnoodsituatie zelf heeft
veroorzaakt of had kunnen voorkomen. Wanneer dit niet het geval is, vindt een inhoudelijke toets plaats. Komt
een woningzoekende niet in aanmerking op inhoudelijke gronden voor een urgentieverklaring, dan beoordeelt
de Urgentiecommissie vervolgens nog of er sprake is van bijzondere feiten of omstandigheden waardoor er met
toepassing van de hardheidsclausule aanleiding bestaat om toch een urgentieverklaring af te geven.
Opvallend dit verslagjaar is dat er ten opzichte van 2016 weer een flinke toename is van het aantal aanvragen
waarbij een beroep wordt gedaan op de medische grond uit de verordening. Het aantal van 52 aanvragen is
hiermee weer gekomen op het niveau van 2015. Ook is er een aanzienlijke toename van het aantal aanvragen
van woningzoekenden die in een blijf van mijn lijf huis buiten de regio verbleven. Op basis van de
Huisvestingswet mag aan hen het ontbreken van regionale binding niet worden tegengeworpen. Daarnaast is
er sprake van een lichte stijging van het aantal aanvragen om financiële redenen.
Tabel 4: Urgentieaanvragen naar grond 201 5-201 7
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Aantal
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Aantal
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o/o
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Medisch algemeen
Medisch met WMObeschikking
Mantelzorg
Psychosociaal
Financieel
Dreigende dakloosheid met
minderjarige kinderen**
Lichamelijke of geestelijke
mishandeling
Blijf van mijn lijf huis
Hardheid

Totaal
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28
5

12
7

1

34
30

I

1

3

1

17

14

5

50
22

21
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20

10

16

94

21
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126
28
443 100

15
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3

14

7

52

I
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44

28

10

9**"
3

3
1

110 33
327 100

n.v.t.

I
112

350

7

n.v.t
2

32
100

*Er is gekozen voor de meest relevante aanvraaggrond
bij aanvragen op meerdere gronden en in die gevallen waarbij de aanvraag ¡s
ingediend op een onjuiste grond.
**Acuut dreigende dakloosheid
met de zorg over minderjar¡ge kinderen waarbij sprake is van een aantoonbare woonnoodsituatie die tot een
crisis leidt.
*** Deze grond is met
de 1u wijziging van de Huisvestingsverordening per 1 april 2016 vervallen

5.

Besluiten urgentieaanvragen

5.1 Toekenningen
Zoals uit tabel I (zie hoofdstuk 4) is op te maken z¡n er net als in 2016 meer aanvragen toegekend dan
afgewezen. Uit onderstaande tabel valt op te maken dat de grond waarop uiteindelijk wordt besloten om
urgentie toe te kennen niet altijd gelijk is aan de gronden waarop de aanvraag in eerste instantie is ingediend.
Dit komt doordat er in sommige gevallen naar het oordeel van de Urgentiecommissie meer recht wordt gedaan
aan het verlenen van een urgentie op een van de andere gronden van de Verordening. Dan wel dat de
gevraagde grond geen aanleiding gaf voor een toekenning, maar dat er wel sprake was van een bijzondere
omstandigheid om met toepassing van de hardheidsclausule alsnog urgentie te verlenen.
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Bij de vaststelling van de Huisvestingsverordening 2013 (de voorloper van de huidige verordening) is er bewust
voor gekozen om niet meer zonder meer urgentie te verlenen wanneer sprake is van een relatiebreuk. Slechts
in geval van acuut dreigende dakloosheid met de aantoonbare zorg voor minderjarige kinderen waarbij sprake
is van een aantoonbare noodsituatie die tot een crisis leidt (ADMW) kan nu nog urgentie worden toegekend.
Zoals uit tabel 4 blijkt werden dit verslagjaar 71 aanvragen met een beroep op deze grond ingediend.
Daarnaast was er bij 61 van de aanvragen die met een beroep op de hardheidsclausule zijn ingediend in wezen
ook sprake van ADMW of was er sprake van een relatiebreuk waarbij de andere ouder, die niet in de woning
achterbleef in aanmerking wenste te komen voor een sociale huurwoning omdat er bijvoorbeeld sprake was van
co-ouderschap. Maar ook werd een beroep op de hardheidsclausule gedaan door wonrngzoekenden die na een
relatiebreuk met de kinderen bij ouders waren gaan inwonen.

Wanneer al deze aanvragen zouden worden toegekend zou dit een toename van 37o/o van het aantal
toekenningen betekenen. Gezien de krapte op de woningmarkt is dit niet wenselijk. Daarom wordt er door de
Urgentiecommissie een zeer zorgvuldige afweging gemaakt of er al dan niet daadwerkelijk een crisissituatie
ontstaat wanneer geen urgentie wordt verleend. Zo is het uitgangspunt van de commissie dat geen urgentie
wordt verleend indien één van de ouders een woning heeft, ook al is in een ouderschapsplan afgesproken dat
de andere ouder het merendeelvan de tijd de verzorging van de kinderen op zich zal nemen. Ook wordt geen
urgentie verleend indien de ouder die een huis heeft aangeeft geen tijd te hebben om voor de kinderen te
zorgen vanwege drukke werkzaamheden. Ouders dienen hier onderling afspraken over te maken. De
problemen die zich hiermee voordoen mogen, naar het oordeel van de Urgentiecommissie niet op de
maatschappij (door het verlenen van een urgentieverklaring) worden afgewend. Slechts wanneer duidelijk is dat
het voor de kinderen absoluut niet wenselijk is om bij de ouder te gaan wonen die over een woning beschikt,
bijvoorbeeld vanwege een verslavingsproblematiek van de betreffende ouder, wordt een uitzondering gemaakt
op deze regel. De Bestuursrechter heeft deze beleidslijn ook onderschreven. Ook wanneer een vader of
moeder met de kinderen bij familie is ingetrokken en dit inwonen tot spanningen leidt, geeft dit in principe geen
aanleiding om urgentie te verlenen. Ook in dat geval is namel¡k geen sprake van een acuut dreigende
dakloosheid.
Verder onderzoekt de Urgentiecommissie nauwkeurig of het bij een relatiebreuk ook mogelijk was om de
echtelijke woning op te eisen. ln geval van een verkoop van de echtelijke woning wordt berekend of het bedrag
aan overwaarde aan de woningzoekende toekomt voldoende is om tijdelijk een woning te huren via de vrije
sector. Vaste bedragen hiervoor kunnen niet worden benoemd omdat het tijdelijk particulier te kunnen huren
afhankelijk is van een aantal factoren. Zo wordt bekeken wat de inschrijftijd is en hoe lang het dus nog gaat
duren voordat de woningzoekende via de reguliere weg in aanmerking komt voor een sociale huurwoning en
wordt er gekeken naar de huishoudgrootte en of er nog bijzondere kosten door het gezin gemaakt moeten
worden.
Uiteindelijk heeft dit er toe geleid dat 46 urgenties zijn toegekend vanwege ADMW. Met toepassing van de
hardheidsclausule zijn vervolgens nog eens 21 urgenties toegekend waarbij dan wel niet direct sprake was van
acuut dreigende dakloosheid na een relatiebreuk, maar dat de situatie dusdanig was dat een eigen sociale
huurwoning binnen zes maanden noodzakelijk was. Gedacht moet dan worden aan een situatie waarb¡ sprake
is van (tijdelijk) inwonen waarbij degene waarbij wordt ingewoond een alcohol- of drugsprobleem heeft of een
psychische stoornis. Ook is een aantal maal met toepassing van de hardheidsclausule in geval van inwoning
toch besloten urgentie te verlenen omdat een of meerdere kinderen dusdanige psychische problemen hadden
dat inwoning schadelijk was voor of de kinderen of degenen bij wie werd ingewoond.
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Een alleenstaande komt in principe niet in aanmerking voor een urgentieverklaring omdat hij of zij in staat wordt
geacht om in de woonnoodsituatie zelf te voorzien door een kamer te huren. Echter met toepassing van de
hardheidsclausule heeft de urgentiecommissie gemeend om 11 aanvragen toch te honoreren. Dit omdat de
woningzoekende om medische- of psychische redenen niet in staat is om voorzieningen zoals keuken of
badkamer met anderen te delen. Of een dergelijke situatie zich voordoet moet blijken uit verklaringen van
specialisten en eventueel uit een aanvullend onderzoek door de GGD of Argonaut.

Ook is afgelopen verslagjaar in 4 gevallen urgentie op basis van de hardheidsclausule verleend, terwijl
regionale binding ontbrak. ln alle gevallen betrof het woningzoekenden die voor een langdurige medische
behandeling afhankelijk waren van het LUMC in Leiden. ln dergelijke gevallen wordt slechts urgentie toegekend
als geen ander ziekenhuis in Nederland deze behandeling kan overnemen en voor de behandeling het
ziekenhuis zeer regelmatig bezocht moet worden.
Een van de vereisten om in aanmerking te komen voor een urgentie op medische- of psychosociale
omstandigheden is dat de urgent woningzoekende al in een sociale huurwoning woont. Urgent
woningzoekende die niet aan dit vereiste voldoen kunnen alleen met toepassing van de hardheidsclausule
urgentie verkrijgen. De Urgentiecommissie heeft afgelopen jaar 6 maal geoordeeld dat ondanks dat betrokkene
niet in een sociale huurwoning woonde, er toch aanleiding bestond om met spoed over een andere woning te
beschikken. ln die gevallen was er sprake van multi problematiek. Tenslotte zijn er nog 5 urgenties afgegeven
met toepassing van de hardheidsclausule vanwege pesterijen en/of bedreigingen in de woonomgeving. Ook
hier ging het dan om een dusdanige multi problematiek dat het voor alle partijen beter was dat verhuisd werd
naar een (andere) sociale huurwoning.
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Hardheid

rADMW

r

Medisch

(wMo)
Medisch
Vrouwenopva
ng

Wanneer urgentie wordt gevraagd om medische gronden en bij de aanvraag is een Wmo beschikking gevoegd
waaruit blijkt dat aan de woningzoekende een verhuiskostenvergoeding is toegekend, heeft het Secretariaat
van de Urgentiecommissie het ondermandaat gekregen om deze aanvragen af te handelen in geval dit tot een
toewijzing leidt. Gezien de Wmo beschikking staat namelijk vast dat de huidige woning medische gezien niet
meer geschikt is voor de woningzoekende en dat verhuizen de enige oplossing is. Wel toetst het Secretariaat of
betrokkene niet zelf kan voorzien op inschrijftUd, op vermogen of dat het inkomen boven de grens is om in
aanmerking te komen voor een sociale huunrvoning. Ook wordt bekeken of het voor betrokkene mogelijk is om
naar een seniorenwoning te verhuizen. Ook dit verslagjaar is er namelijk in enkele gemeenten in de regio een
overschot aan seniorenwoningen. Wanneer de woningzoekende 55 jaar of ouder is en er geen bijzondere eisen
aan de woning worden gesteld (bijvoorbeeld rolstoel toe- en doorgankelijk), dan kan naar een seniorenwoning
worden verhuisd en bestaat geen aanleiding om met voorrang op de reguliere woningzoekenden in aanmerking
te komen voor een sociale huurwoning.
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Het Secretariaat heeft ook ondermandaat om urgenties toe te kennen in gevalvan verblijf in de
vrouwenopvang. Het moet dan wel gaan om een langer verblijf. Wanneer een beroep op deze grond urgentie
wordt gevraagd en de woningzoekende heeft alleen in de crisisopvang verbleven, dan wordt de aanvraag
besproken in de Urgentiecommissie zelf.
Met Holland Rijnland Wonen (HRW) en diverse instellingen in de regio zijn afspraken vastgelegd in de
Contingentregeling. Op basis van deze afspraken kunnen instellingen aan hun cliënten, wanneer zij uitstromen
uit een intramuraal traject en geen huisvesting hebben, met voorrang (via directe bemiddeling) een sociale
huurwoning beschikbaar stellen. Voordeel hiervan is spreiding over de regio kan plaatsvinden. Bovendien wordt
er verplicht een drie-partijenovereenkomst tussen de huurder, de instelling en de corporatie afgesloten voor
woonbegeleiding voor een periode van 2 jaar. Aan de Urgentiecommissie waren tot dit verslagjaar 6
contingentplekken toebedeeld. Yoor 2017 is echter afgesproken om als Urgentiecommissie geen gebruik meer
te maken van deze plekken, maar in voorkomende gevallen "gewoon" urgentie toe te kennen, waarbij de
urgentie pas daadwerkelijk wordt afgegeven wanneer de woningzoekende een woonbegeleidingsbeschikking
op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning heeft verkregen. Vervolgens wordt dan via directe
bemiddeling een sociale huurwoning toegekend en wordt ook een drie-partijenovereenkomst afgesloten. Eind
2017 waren alle partijen tevreden over deze nieuwe werkwijze.

5.2 Afwijzingen
Gezien de krapte op de woningmarkt binnen de regio Holland Rijnland wordt door de Urgentiecommissie zeer
kritisch gekeken of degene die urgentie aanvraagt niet zelf een oplossing kan vinden voor de woonnoodsituatie
dan wel of de situatie waarin hij of zij verkeert wel dusdanig ernstig is dat het redelijk is dat met voorrang op alle
andere woningzoekende een (andere) sociale huunivoning beschikbaar komt binnen zes maanden.
Zoals al in hoofdstuk 4.1 is opgemerkt heeft de verbeterde intake en communicatie zijn vruchten afgeworpen en
zijn er ook dit jaar minder aanvragen afgewezen dan toegekend. De Urgentiecommissie realiseert zich dat het
niet krijgen van een urgentie voor de aanvrager tot teleurstelling leidt en probeert dan ook om in de brief waarin
deze boodschap wordt medegedeeld zo duidelijk mogelijk uit te leggen waarom besloten is om geen urgentie
toe te kennen.
ln onderstaande tabelwordt een overzicht gegeven van de redenen waarom de Urgentiecommissie heeft
besloten om geen urgentie toe te kennen. ln deze tabel is ook het aantal zaken opgenomen waar de
Urgentiecommissie in eerste instantie geoordeeld had dat geen aanleiding bestond om urgentie toe te kennen,
maar waar nadat een bezwaarschrift was ingediend alsnog urgentie is verleend. Dit doordat er feiten of
omstandigheden werden aangevoerd die niet naar voren waren gekomen bij het indienen van de aanvraag.
Wanneer deze bij het beoordelen van de primaire aanvraag wel bekend waren geweest zou dit direct hebben
geleid tot het toekennen van een urgentie. !n juridische zin (op grond van het bepaalde in de Algemene wet
bestuursrecht) betreft het een beslissing op bezwaar, waarbij zonder tussenkomst van de bezwarencommissie
direct volledig tegemoet gekomen wordt aan de bezwaren. Deze beslissing behoort niet tot de bevoegdheid van
de Urgentiecommissie, maar wordt namens het Dagelijks Bestuur (in mandaat) genomen door de
portefeuillehouder Wonen van het Dagelijks Bestuur.
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Gezien het aantal aanvragen dat is afgewezen vanwege het ontbreken van regionale binding, kan gesteld
worden dat ondanks het tekort aan sociale huunrvoningen in de regio, men toch graag in deze regio wil wonen

Aan alleenstaanden wordt in principe geen urgentie verleend. Regelmatig wordt door deze groep
woningzoekenden naar voren gebracht dat het huren van een kamer of studio niet mogelijk is omdat zij geen
student (meer) zijn, particulier huren te duur is of dat de verhuurder een garantstelling wil die zij niet kunnen
overleggen. Het Secretariaat van de Urgentiecommissie heeft hier onderzoek naar gedaan en is tot de
conclusie gekomen dat er zeker een aantal verhuurders is die inkomenseisen stellen, maar dat er ook nog
genoeg verhuurders zijn die geen eisen stellen. Bovendien is dit verslagjaar gebleken dat het voor een grote
groep alleenstaanden ook goed mogelijk is om via tijdelijke huurconstructies woonruimte te huren. Zo worden
vrijkomende woning in diverse complexen waar over enige tijd renovatie zal plaatsvinden (bijvoorbeeld in het
kader van de stadsvernieuwing) via commerciële bureaus tegen niet al te hoge huren verhuurd.
Verder valt op dat er toch ook nog een flink aantal aanvragen wordt afgewezen omdat de woningzoekende zelf
kan voorzien in woonruimte. Het gaat in die gevallen met name over woningzoekenden die al een redelijke
inschrijftijd hebben opgebouwd waardoor binnen zes maanden verhuisd kan worden. Dat dit niet altrjd in de
gemeente zal ziin waar men het liefst woont doet er in dit geval niet toe. Gezien de krapte op de woningmarkt
kan en wil de Urgentiecommissie geen rekening houden met woonwensen.
Tabel 5: Afwijzingsgrond urgentieaanvraag 201 5-201 7

2015
Zwangerschap of inwoning met spanningen
met of zonder kinderen
Kan op kamer
Kan zelf voozien
Gezinshereniging, -uitbreiding
Vochtproblemen, burenruzie, slechte buurt,

woningkrapte e.d.
Negatief GGD/MO-zaak
Kan zelf voorzien door eigen vermogen
Niet regionaal gebonden
Geen acute noodzaak
Financieel: geen inkomensdaling, eigen
schuld of inkomen boven inkomensgrens
Echtscheiding/relatiebreu k.
Tijdelijke huur
Geen nieuwe feiten of omstandigheden
aangetoond
Huurschuld/overlast
Diversen
Verklaring mantelzorg ontbreekt
totaal
Heroverwogen na afwijzing""

Totaal uiteindelijk

afgewezen

2016

2017

18

6

I

38
65
4

26
36

26

5

11

10

12

2*

3

1

11

6

39

I

31

5

21

6

4
28
27

1

2

3

16

12

17

3

0

0

0

1

0

4

0

I

3

4

3

1

0

146
-9

227

167

-11

-15

135

152

*gezinnen die door gezinsuitbreiding krap
wonen zijn in 2017 ondergebracht onder gezinshereniging en gezinsuitbreiding
**direct heroverwogen door DB
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5.3 I ngetrokken u rgentieverkl aringen
Een eenmaal afgegeven urgentieverklaring heeft een geldigheid van 6 maanden. De eerste 4 maanden kan de
woningzoekende zelf op zoek gaan naar een woning, die voldoet aan het aan de urgentieverklaring verbonden
zoekprofiel. Mocht het na 4 maanden niet gelukt zijn om zelf een woning te vinden, dan biedt de
woningcorporatie waar de aanvraag destijds is ingediend éénmaal een passende woning aan. Dit kan een
woning uit het eigen bestand zijn, maar kan ook een woning zijn van een andere corporatie, wanneer de
corporatie op dat moment zelf geen passende woning beschikbaar heeft. Deze woning moet worden
geaccepteerd door de urgent woningzoekende. Wil betrokkene niet naar deze woning verhuizen, dan wordt de
urgentieverklaring ingetrokken. Ook wordt een urgentie ingetrokken wanneer een urgent woningzoekende zelf
heeft gereageerd op een woning en vervolgens niet reageert op de aanbieding of aangeeft de woning niet te
willen huren. Bijvoorbeeld omdat de woning tegenvalt of omdat men toch niet in de betreffende buurt wil wonen
Dit verslagjaar is het tweemaal voorgekomen dat de Urgentiecommissie een verleende urgentie heeft
ingetrokken. ln het ene geval vond men de woning te klein, was er geen lift aanwezig en beviel de buurt niet. ln
het andere geval wilde de woningzoekende toch niet verhuizen vanwege de kosten die dit met zich meebracht.

5.4 Stadsve rn ie uwi ngs u rgenti es
Wanneer een woningcorporatie van plan is om sociale huumroningen te slopen of dusdanig te renoveren
waardoor de huidige bewoners daar niet kunnen blijven wonen, wordt aan deze bewoners een
stadsvernieuwingsurgentie toegekend. Deze urgenties gelden in eerste instantie alleen voor de gemeente waar
gewoond werd. Mocht de stadsvernieuwingsurgentie na een jaar binnen de eigen gemeente nog geen
passende (vervangende) woonruimte hebben gevonden,dan wordt de urgentie omgezet naar een urgentie voor
de gehele regio.
Dit verslagjaar zijn er 196 stadsvernieuwingsurgenties afgegeven. ln onderstaande tabel is te zien ten behoeve
van welke corporaties deze urgenties zijn afgegeven. Opvallend is de toename ten opzichte van 2016. Dat jaar
waren er in totaal 76 stadsvernieuwingsurgenties toegekend. De aanvragen om stadsvernieuwing worden niet
in de Urgentiecommissie besproken. De Secretarissen van de Urgentiecommissie hebben ondermandaat om
deze toekenningen af te handelen.

:

Dunavie

r

Rijnhart Wonen
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Stichting
Boerhaave

6.

Bezwaar- en beroepsprocedures

6.1 Bezwaarschriften
Het besluit van de Urgentiecommissie om een verzoek om urgentie af te wrjzen maar ook een besluit om een
urgentie wel toe te kennen is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waartegen bezwaar- en
beroep kan worden ingesteld. Voordat een beroepsprocedure bij de rechtbank kan worden ingesteld moet eerst
een bezwaarprocedure worden doorlopen.
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Alhoewel de bezwaar- en beroepsprocedures buiten de verantwoordelijkheid van de Urgentiecommissie vallen
wordt hier in dit jaarverslag toch kort bij stilgestaan. Dit omdat de uitkomsten van deze procedures wel van
belang kunnen zijn voor de besluitvorming in de toekomst binnen de Urgentiecommissie. Zowel adviezen van
de bezwaarschriftencommissies als de uitspraken van de rechtbank en de Raad van State worden dan ook
altijd geagendeerd voor de vergaderingen van de Urgentiecommissie. De Secretarissen van de commissie
adviseren niet alleen de Urgentiecommissie, maar vertegenwoordigen ook het Dagelijks Bestuur tijdens
rechtelijke procedures. Zij kunnen hierdoor trends signaleren die mogelijkeruvijs van belang zijn voor de
behandeling van aanvragen bij de Urgentiecommissie.
Wanneer een woningzoekende het niet eens is met een besluit van de Urgentiecommissie, dan kan binnen zes
weken nadat het besluit is genomen een bezwaarschrift worden ingediend. Voor de behandeling van deze
bezwaarschriften heeft het Dagelijks Bestuur een bezwaarschriftencommissie ingesteld. Deze commissie
adviseert het Dagelijks Bestuur over de afhandeling van het bezwaarschrift. Met de inwerkingtreding van de
huidige Huisvestingsverordening (sinds 2015) is er voor gekozen om de bezwaarschriften op regionaal niveau
te behandelen. Het Dagelijks Bestuur heeft hiervoor 3 bezwaarschriftencommissies aangewezen. Dit betekent
dat bezwaarmakers woonachtig in de Bollenstreek, worden gehoord door de bezwaarschriftencommissie van
Katwijk, de inwoners uit de Leidse regio door een bezwaarschriftencommissie ondergebracht bij Servicepunt 7'l
en de inwoners van de Rijnstreek worden gehoord door de Alphense bezwaarschriftencommissie. Daarnaast
worden inwoners uit Noordwijkerhout door de bezwaarschriftencommissie van die gemeente gehoord. Dit
laatste omdat de gemeente Noordwijkerhout haar bevoegdheden niet heeft overgedragen naar de regio.
Wanneer een bezwaarschrift is ontvangen wordt allereerst beoordeeld of er nieuwe feiten of omstandigheden
worden aangevoerd die bij de primaire besluitvorming niet bekend waren. Dit kan er vervolgens toe leiden dat
direct volledig tegemoet gekomen wordt aan de bezwaren en alsnog urgentie wordt toegekend. ln dat geval
wordt het bezwaarschrift niet meer voorgelegd aan de bezwaarschriftencommissie, maar neemt de
portefeuillehouder binnen het Dagelijks Bestuur (in mandaat) direct een besluit. Afgelopen verslagjaar was dit
15 maal aan de orde. Dit verschilt procentueel gezien nauwelijks ten opzichte van vorig verslagjaar. Ondanks
dat intakers tijdens het, samen met de woningzoekende, invullen van het aanvraagformulier er bij de
woningzoekende op aandringt om alle informatie te verschaffen die van belang is, komt het soms toch nog voor
dat dit niet gebeurt. Vermoed wordt dat dit komt door een zekere schroom bij de woningzoekenden om alle
problemen waar zry mee te maken hebben op tafel te leggen.

Verder is opvallend dat dit verslagjaar procentueel gezien de meeste bezwaarschriften zijn ingediend door
inwoners uit de Duin- en Bollenstreek. Van degenen uit deze subregio die het niet eens waren met het besluit
van de Urgentiecommissie, heeft 59% een bezwaarschrift ingediend. Toch is dit procentueel gezien een daling
van21% ten opzichte van vorig verslagjaar. Ook in de Leidse regio is er procentueelgezien een daling van het
aantal bezwaarschriften van 620/o nail 49%. Alleen is de Rijnstreek is procentueel sprake van een toename van
het aantal bezwaarschriften. Een duidelijke oorzaak voor deze stijging is niet te achterhalen.
Tabell0: Aantal afwijzingen en bezwaarschriften naar kamer 2016-2017

Afrruijzingen

2016
Rijnstreek 12
Duin- en
44
Bollenstreek
Leidse regio
76
Noordwijkerhout 3

Bezwaarschriften Afwijzingen

2016
4
35
47
2

2017
27
63
72
5

Bezwaarschriften
2017
11

37
35
2

2 totaal aantal afwijz¡ngen na aftrek besluiten welke direct zijn herovenvogen
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ln bijlage 1 wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de advisering door de 3 kamers van de
bezwaarschriftencommissie en is een afzonderlijke tabel opgenomen m.b.t. de advisering ten aanzien van de in
Noordwijkerhout behandelde bezwaarschriften. Uit dit overzicht blijkt dat de kwaliteit van de besluitvorming van
de Urgentiecommissie prima in orde is. Slechts éénmaal is geadviseerd om het bezwaar gegrond te verklaren
(commissie Katwryk). Het Dagelijks Bestuur was het niet eens met dit advies en heeft besloten om contrair te
gaan en het bestreden besluit toch in stand te houden. Naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur was de
situatie waarin bezwaarmaker verkeerde (met kindje inwonend bij ouders na relatiebreuk) niet dusdanig anders
of uitzonderlijk ten opzichte van andere woningzoekenden die om die reden geen urgentie hadden gekregen
dat er sprake zou zln van rechtsongelijkheid indien deze woningzoekende wel urgentie zou krijgen.
Bezwaarmaker is overigens niet in beroep gegaan tegen dit besluit.
Verder valt in deze tabel te lezen dat de behandeling van een aantal bezwaarschriften nog is aangehouden. Dit
omdat er naar aanleiding van het bezwaarschrift dan wel naar aanleiding van de hoorzitting alsnog een
medisch of psychosociaal onderzoek plaatsvindt, waar ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag nog geen
uitsluitsel over was.

6.2 Beroepschriften
Nadat de bezwaarprocedure is afgerond en bezwaarmaker het niet eens is met de uitkomst van deze
procedure bestaat de mogelijkheid om tegen de beslissing op bezwaar in beroep te gaan bij de rechtbank in
Den Haag. Van deze mogelijkheid hebben in 2017 9 woningzoekenden gebruik gemaakt. Opvallend is dat 6
zaken door de rechtbank nog niet zijn afgehandeld. Eenmaal omdat de zitting pas eind 2017 heeft
plaatsgevonden en de rechtbank nog geen uitspraak heeft gedaan. ln 5 zaken, die afgelopen zomer zijn
ingediend heeft de behandeling niet plaatsgevonden tijdens het verslagjaar, maar eind januari, begin februari
2018. Helaas heeft het Dagelijks Bestuur geen invloed op deze lange behandeltermrjn.
Dit verslagjaar is, evenals vorig verslagjaar geen hoger beroep ingesteld bij de Raad van State

Tabel

1

1

: U¡tkomst beroep rechtbank 20112017

Ongegrond
Gegrond
Niet ontvankelijk
lngetrokken
Nog niet afgehandeld

Totaai

7.

20 5
3

I
0

4
0
ö

201 6
5
0
0
0

20 7
2

2
7

6

0
1

0

v

Conclusie

Het aantal woningzoekenden een dat beroep heeft gedaan op een urgentieverklaring is dit verslagjaar licht
toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Deze toename kan worden toegeschreven aan de steeds krapper
wordende woningmarkt binnen de regio Holland Rijnland. Door de stijging van de vraagprijs voor koopwoningen
komt de sociale huurmarkt op slot te zitten. Hierdoor lopen de wachttijden om in aanmerking te komen voor een
sociale huurwoning op. Een logisch gevolg is dan ook dat een woningzoekende eerder zal proberen om met
behulp van een urgentieverklaring in aanmerking te komen voor een (andere) sociale huurwoning. De
verwachting is dat deze trend zich de komende jaren nog verder zal doorzetten.
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Ook dit jaar heeft de goede samenwerking tussen het Secretariaat en de intakers van de woningcorporaties zijn
vruchten afgeworpen. Evenals in 2016 zijn er slechts weinig aanvragen om urgentie ingediend, waarbij het
direct zonder meer duidelijk was dat geen aanleiding bestond om urgentie toe te kennen. De commissie
signaleert juist dat steeds vaker sprake is van een multiproblematiek. Tijdens vergaderingen van de
Urgentiecommissie is het dan ook regelmatig voorgekomen dat uitvoerig alle voors en tegens tegen elkaar
afgewogen zijn om zodoende tot een welovenivogen besluit te komen.
De Urgentiecommissie ziet een toename van het aantal alleenstaanden die op zoek ztln naar huisvesting
binnen de sociale sector. Niet alleen gaat het hierbij om inwoners van de regio die na een relatiebreuk op zoek
zijn naar andere huisvesting, maar vooral ook is er een toename van het aantal woningzoekenden dat
voorheen intramuraal in de maatschappelijke opvang verbleven. Door allerlei bezuinigingsmaatregelen en
wetswijzigingen is deze groep ook steeds meer aangewezen op de sociale woningmarkt. Deze groep heeft
vaak geen of te weinig inschrijftijd om op korte termijn zelf te kunnen voorzien.
De Urgentiecommissie juicht dan ook projecten als De Jozef in Alphen aan den Rijn toe. Woningcorporatie
Woonforte heeft een voormalig verzorgingstehuis omgebouwd tot wooneenheden. Hier kunnen spoedzoekers
die niet in aanmerking komen voor een urgentieverklaring maximaal2 jaar woonruimte huren, zonder verlies
van hun inschrijftijd.
Op grond van de Huisvestingswet mag een huisvestingsverordening een maximale looptijd hebben van4 jaar
De huidige verordening van Holland Rijnland loopt tot juli 2019. ln 2018 zal dan ook gestart worden met de
voorbereidingen voor een nieuwe Huisvestingsverordening. Ook de Urgentiecommissie zalin deze discussie

een rolspelen.

Vastgesteld in de vergadering van de Regionale Urgentiecommissie Woonruimteverdeling Holland Rijnland d.d
6 maart 2018
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Bijlage

1

Tabel 1: Regionale Beroep- en Bezwaarschiftencommissie Leiden, Katwijk, en Alphen a/d Rijn

2015

2014

Leiden (Leidse regio/Kamer

2016

2017

l)
49

30

16

4"

0

0

3

2

þ

1

5

10

5

I

0

4

2

2

0

1

10

I

10

3

47

75

47

35

5

16

16

19

1

2

1*

Ongegrond
Gegrond
Niet ontvankelijk
Direct heroveruogen
lngetrokken
Aanhouden
Lopend

23

Totaal

:

1

Katwijk (Duin- en
Bollenstreek/Kamer 2)
Ongegrond
Gegrond
Niet ontvankelijk
Direct heroveruogen
lngetrokken
Aanhouden
Lopend

Totaal

3

2

;

1

7

4

2

I

5

3

0
1

4

2

4
4

t0

23

35

37

4

2

4

,l

0

1

0

5

0

3

1

0

1

0

0

4
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Alphen aan de Rijn
(Rijnstreek/Kamer 3)
Ongegrond
Gegrond
Niet ontvankelijk
Direct heroverwogen
lngetrokken
Aanhouden
Lopend

1

1

4

Totaal

3

14

2

*DB heeft besloten contra¡r te gaan en het bezwaar ongegrond te verklaren
Tabel 2: Bezwaarschr¡ftencommissie Noordwijkerhout

Noordwijkerhout

2015

2014

2016
I

Ongegronci

Gegrond
Niet ontvankelijk
Direct heroverwogen
lngetrokken
Aanhouden
Lopend

Totaal

2017
û

i

0

0

1
1

0
0
0
0
1

0

4

2

2
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