
 

 
 
 

 
  

 
  

 

 
  

  

  

  
  
  

 
  

 
 

 
  
 
 
  

 
 
 

 
 

 

Deze uitnodiging is verzonden aan vertegenwoordigers van zorgpartijen, huurdersverenigingen, 
corporaties, wethouders en ambtenaren wonen en maatschappelijke zorg 

Beste betrokkene bij de regionale woningmarkt in Holland Rijnland, 

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. Vanwege de toenemende druk op de woningmarkt en op verzoek van Provincie Zuid-
Holland zijn we de regionale huisvestingsverordening aan het actualiseren. Deze zal vanaf 1 juli 2019 
van kracht zal worden. 

Om tot een nieuwe verordening te komen, doorlopen we met vertegenwoordigers van zorgpartijen, 
huurdersverenigingen, corporaties en gemeenten een aantal stappen. De eerste stappen zijn reeds 
gezet: de evaluatie van de huidige verordening en het in kaart brengen van de belangen van de 
verschillende stakeholders in een zogenaamde ‘belangenkaart’. De volgende stap is het opstellen van 
een concept-verordening die dit najaar het reguliere besluitvormings- en inspraaktraject ingaat. 

Voordat we dit doen organiseren we een conferentie op donderdagochtend 13 september van 9:30-
12:00 uur (met aansluitend lunch). In deze conferentie bespreken we met u de evaluatie en 
belangenkaart. We vragen u om advies tot welke keuzes deze inzichten moeten leiden in de nieuwe 
verordening.  

Indien u zich inschrijft sturen wij u rond 1 september de definitieve uitnodiging met de evaluatie, 
belangenkaart en locatie van de conferentie.  

Namens het Dagelijks bestuur van Holland Rijnland hoop ik van harte u te treffen op 
donderdagochtend 13 september. Meldt u zich direct aan via secretariaatse@hollandrijnland.nl 

Met vriendelijke groet, 

Gerben van Duin 
Regionaal portefeuillehouder wonen 
Dagelijks Bestuur Holland Rijnland 

Conferentie Naar een nieuwe regionale huisvestingsverordening 
Datum: donderdag 13 september 2018 
Tijd: 9:30-12:00 uur (aansluitend lunch) 
Locatie: wordt nader bekend gemaakt 
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