
 

 
 
 

MEMO 

 
 
 

 
Geachte portefeuillehouders, 
 
In uw vergadering d.d. 31 oktober 2018 is de concept-regionale 
huisvestingsverordening 2019 besproken. Verzocht is bij agendering van de 
aangepaste concept-verordening in het PHO van 21 november 2018 een voorstel te 
doen voor een proces waarin de mogelijke systemen van woonruimteverdeling en 
verschillende vormen van voorrang op regulier woningzoekenden nader wordt 
bekeken. In deze memo wordt dit voorstel beschreven. 
 
Aanleiding 
In de aanloop naar het opstellen van de concept-verordening is op 13 september 
2018 een regionale conferentie belegd voor alle belanghebbenden bij het regionale 
woonruimte verdeelsysteem. Wethouder Floris Schoonderwoerd van gemeente 
Kaag en Braassem schreef naar aanleiding van deze conferentie een open brief (zie 
bijlage) aan alle portefeuillehouders wonen en maatschappij. Hierin pleit hij voor een 
eenvoudiger huisvestingsverordening gebaseerd op twee regelingen: urgent en niet 
urgent: 

1) Voor woningzoekenden één regeling voor mensen die daadwerkelijk een 
woning zoeken; 

2) Voor urgent woningzoekenden één regeling voor hen die urgent een woning 
nodig hebben.  

 
Het portefeuillehouderoverleg Wonen en Maatschappij van 31 oktober 2018 heeft bij 
bespreking van de concept-verordening gesteld dat het te kort tijd is om het 
woonruimteverdeelsysteem zo drastisch te wijzigen dat dit al kan worden verwerkt in 
de nieuwe verordening die per 1 juli 2019 van kracht wordt. Daarvoor is nader 
onderzoek naar de implicaties van dergelijke aanpassingen en een breed proces 
voor draagvlakontwikkeling nodig. Voorgesteld is in de verordening 2019 de 
systematiek van woonruimteverdeling op basis van inschrijfduur zoals nu wordt 
gevoerd te continueren. De urgentieregeling, contingentregeling en andere 
systematieken waarbij kan worden afgeweken van de rangordebepaling op basis 
van inschrijfduur worden in de verordening 2019 gecontinueerd. Tegelijkertijd wordt 
een proces opgestart dat onderzoekt welke alternatieve woonruimte-
verdeelsystemen er zijn en of en hoe verschillende regelingen voor voorrang in 
elkaar kunnen worden geschoven. 

Aan: PHO Wonen en Maatschappij  
Van: Dhr. F. de Lorme van Rossem 

Datum: 21 november 2018  
  

Onderwerp: Proces toekomst systematiek woonruimteverdeling en voorrang in regionale 
huisvestingsverordening 



 

 
Voorstel 
te verzoeken met een advies te komen voor een systeem voor woonruimteverdeling 
dat mensen die daadwerkelijk een woning zoeken op de beste wijze bedient én hoe 
hierin een regeling kan worden opgenomen die bepaald of voorrang dient te worden 
verleend aan mensen op regulier woningzoekenden. 
 
Om tot het advies te komen dient door het Ambtelijk Overleg wonen en AO welzijn 
een plan van aanpak te worden opgesteld met hierin de volgende elementen: 
 
Doelstelling 

 Beschrijving van het feitelijke probleem dat je wilt oplossen met het instellen 
van een woonruimteverdeelsysteem; 

 
Doelgroepen 

 Inventarisatie van doelgroepen die bedient moeten worden met het 
woonruimteverdeelsysteem.  

 Is huisvesting in reguliere sociale huurwoningen de meest gewenste en 
kansrijke huisvestingsvorm voor deze doelgroepen?  

 Welke alternatieve huisvestingsmogelijkheden per doelgroep zijn er? 
 
Functioneren huidig woonruimteverdeelsysteem en alternatieven 

 Analyse van voor en nadelen van bestaande verdeelsystemen in relatie tot 
de doelstelling. 

 Wat zijn slaagkansen per doelgroep in huidig woonruimteverdeelsysteem? 
 Wat zijn alternatieven scenario’s, modelberekeningen. 

 
Procesinrichting: 
Inrichten van projectgroep waarin zijn vertegenwoordigd (zie ook paragraaf 
‘Bemensing’): 

 Ambtelijk overleg wonen 
 Ambtelijk overleg welzijn 
 Werkgroep sociale agenda contingentregeling 
 Urgentiecommissie 
 Holland Rijnland Wonen 
 Holland Rijnland 

 
Participatie 

 Benoem welke partijen betrekken we in het participatietraject. 
 Benoem welke rol en invloed geven we partijen in het participatietraject. 
 Benoem welke stappen worden genomen in het participatieproces. 

 
Planning 

 Start proces voorjaar 2019 
 Afhankelijk van (spoedige) voortgang van het proces -en indien tot 

aanpassing van de verordening wordt besloten- koersen op wijziging van de 
verordening per 1 juli 2020, uiterlijk 1 januari 2021. Per 2021 is de 
decentralisatie maatschappelijke zorg naar gemeenten een feit. 

 
Bemensing 
Voorgesteld wordt de volgende gremia te betrekken in het proces: 

 De koepel van woningcorporaties Holland Rijnland Wonen heeft 
aangegeven onderzoek te gaan doen naar andere woonruimte 
verdeelsystemen. Vanuit het ambtelijk overleg wonen van gemeenten kan 



 

een werkgroep geformeerd worden die  samen met de corporaties deze 
inventarisatie doet en advies uitbrengt. 

 Gemeenten bereiden zich momenteel onder trekkerschap van 
centrumgemeente Leiden gezamenlijk voor op de decentralisatie 
maatschappelijke zorg per 2021. Één van de uitvoeringslijnen is ‘huisvesting 
bijzondere doelgroepen’. Hierbinnen wordt aandacht besteed aan zowel 
preventie (voorkomen instroom maatschappelijke zorg) als het verruimen 
van de uitstroommogelijkheden. Deze ambtelijke werkgroep zou betrokken 
kunnen worden bij het definiëren van de doelgroep voor urgentie en gronden 
voor urgentie. 

 De uitvoering van de contingentregeling is belegd bij de koepel van 
woningcorporaties Holland Rijnland Wonen. Er is een Werkgroep Sociale 
Agenda (WSA) belegd waarin beleid- en uitvoeringsknelpunten worden 
besproken. Hier kan voeding worden opgehaald over gronden voor urgentie 
en voorwaarden voor succesvolle zelfstandige huisvesting van de 
verschillende doelgroepen binnen de maatschappelijke zorg. Naast 
corporaties zijn de betrokken zorginstellingen vertegenwoordigd in de WSA. 
Gemeenten zijn vertegenwoordigd door centrumgemeente Leiden en de 
secretarissen van de urgentiecommissie. 

 De uitvoering van de urgentieregeling is belegd bij de urgentiecommissie, 
welke wordt gefaciliteerd door Holland Rijnland. Bij de secretarissen van de 
urgentiecommissie is veel jurisprudentie aanwezig over bezwaar en beroep 
m.b.t. de urgentieregeling. 
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Bijlage: Brief Schoonderwoerd 
 
Boodschap van Floris Schoonderwoerd, wethouder wonen en maatschappij 
gemeente Kaag en Braassem 
 
 
Kaag en Braassem, 13 september 2018 
“KOMT U MAAR NAAR VOREN” 
 
 
Geachte collega portefeuillehouders wonen en maatschappij in Holland Rijnland, 
 
Vanmorgen hadden we onze Holland Rijnland conferentie over de nieuwe 
huisvestingsverordening. Met de resultaten van vanmorgen, en al het andere 
gedane voorwerk, zal er binnenkort een concept verordening bij ons op de mat 
vallen en de inspraak in gaan. Ik geloof in “invloed aan de voorkant, in plaats van 
inspraak aan de achterkant”. Ik heb de behoefte om, in navolging van vanmorgen, 
mijn input nogmaals mee te geven en met jullie te delen. 
 
In een ingewikkelde wereld streef ik in Kaag en Braassem als wethouder naar 
eenvoudige oplossingen.. een gecompliceerd vraagstuk is namelijk niet altijd 
geholpen met een ingewikkelde oplossing... 
 
Wat de casus? We zoeken een systeem waarbinnen we uitlegbaar, voorspelbaar en 
transparant schaarste kunnen verdelen. Het oplossen van de schaarste moet aan 
andere tafels geregeld.  
Een grote -groeiende- groep woningzoekenden is aangewezen op een betaalbare 
woning, die er maar beperkt zijn. Veel extra en nieuwe doelgroepen komen er, 
binnen de al grote groep, de komende jaren bij. Nu al veel afzonderlijke regels. Veel 
schotjes en hekjes om -goed bedoeld- elk probleem van een eigen en eerlijke 
procedure te voorzien. Regulier woningzoekenden; urgentieregeling; 
contigentenregeling; statushouders; lokaal maatwerk; de 3% regeling voor 
corporaties;  gelabelde (willekeurige?) percentages, etc.  
 
De beste bedoelingen, maar geen inwoner kan het volgen. Mensen hoppen tussen 
verschillende regelingen en de ultieme oplossing (die zolang er schaarste is niet 
bestaat) hebben we in onze bureaucratische systeemwereld (is geen 
waardeoordeel) nog niet gevonden.. Ik zou willen pleiten voor een eenvoudig, 
integraal (domeinen sociaal & wonen moet elkaar echt meer versterken) en 
uitlegbaar systeem. Moeiteloos overeind blijven tijdens de gesprekken in de 
voetbalkantines en op verjaardagen over ‘de toegewezen huurwoningen in de wijk’, 
daar dromen we toch allemaal van? Wat zou het mooi zijn als we één loket hebben 
met beschikbare woningen. Voor dat loket staat een rij. Zoekt je een woning, dan ga 
je in de rij. Krijg je voorrang, dan roept iemand van achter het loket “komt u maar 
naar voren”. Twee groepen. Meer niet. Urgent of niet urgent. Wel in rij, of niet in de 
rij.  
 
1) regulier woningenzoekenden (“u mag in de rij”) 
2) urgent woningzoekenden (“komt u maar naar voren”) 
 
1) regulier woningzoekenden (“u mag in de rij”) Nu wijzen we 71% van de woningen 
toe aan de regulier woningzoekenden. Daarvoor hanteren we een goed uitlegbaar 
systeem, inschrijfduur. Echter is dit een systeem wat enorm aan vervuiling 
onderhevig is. Heel veel mensen, bijvoorbeeld gelukkig getrouwd, staan 
ingeschreven ‘voor het geval dat’. ‘Je kan de punten alvast maar hebben’.  



 

 
Op basis van deze, ik meen 90.000 (?) ingeschreven, woningzoekenden berekenen 
we dat de wachtlijst voor een betaalbare huurwoning tussen de 7 en de 8 jaar is. 
Tegelijk halen we uit het systeem dat ongeveer 20.000 mensen actief op woningen 
reageren en dat mensen die een woning toegewezen krijgen zo rond de twee jaar 
actief op zoeken zijn geweest.  
 
Ook is de ‘no show’ enorm. Mensen eindigen hoog in de ranking als ze reageren, 
maar komen zeer geregeld (zelfs zonder afzeggen) niet opdagen bij de bezichtiging. 
Het is dus de vraag in hoeverre deze mensen serieus op zoek zijn naar een woning. 
Het zal te ingrijpend zijn om nu, even snel, een fundamenteel nieuw systeem op 
poten te zetten waarin we uitgaan van actief woningzoekenden.  
Mensen die zoeken, daar gaan we een systeem van ‘schaarste verdelen’ op 
loslaten, en mensen die reageren zonder te accepteren, daar zetten we een ergens 
een streep in het zand. Dat kan niet eindeloos.. Als je niet accepteert (of zelfs niet 
komt kijken terwijl je in aanmerking komt), hoe op zoek ben je dan?  
Uiteraard moet iemand wel een aantal keren kunnen weigeren, maar we moeten wel 
naar een eerlijk model waarbinnen we echte woningzoekenden eerlijk kunnen 
bedienen.. wat mij betreft stof tot nadenken voor de komende tijd... 
 
2) urgent woningzoekenden (“komt u maar naar voren”) Deze groep is voor nu veel 
belangrijker, en moeten we wel nu wat voor regelen. De decentralisaties in het 
sociaal domein van 2015 beginnen ‘te zetten’ en de nieuwste decentralisaties 
(beschermd wonen, maatschappelijke zorg) dienen zich aan. In de zorg en 
welzijnsvisie van elke gemeente in Nederland, in Holland Rijnland en elke 
zorginstelling staat hetzelfde: we willen normaliseren, oplossingen dichtbij, streven 
naar een inclusieve samenleving, zo regulier mogelijke oplossingen, nabij, etc.  
 
Tijd voor daad bij het woord. Zowel bij de residentiële jeugdzorg, de 
maatschappelijke opvang, beschermd wonen, begeleid wonen, uitplaatsen 
gedetineerden en zo kunnen we nog wel een aantal doelgroepen opnoemen, is er 
een tekort aan betaalbare woningen. De uitstroom stokt.. Nu lossen we dat deels op 
door de contigentenregeling. Op zich naar tevredenheid van de zorginstellingen, zij 
weten waar ze aan toe zijn. Maar tegelijk, en dat zit opgesloten in het woord 
contingent, we sturen op aantallen. Er zit een beperking op. Een plafond. En dit 
plafond verstopt de keten. 
 
Als wij onze gezamenlijke visie op zorg en welzijn serieus nemen, dan moet die stop 
uit het bad. Financieel aantrekkelijk omdat een intramurale oplossing altijd veel 
duurder is dan extramurale zorg en ondersteuning, maar bovenal volkshuisvestelijk 
en sociaal van belang omdat we streven naar inclusiviteit en een zo regulier 
mogelijke oplossing willen voor mensen met een ondersteuningsbehoefte. Tegen 
bijvoorbeeld deze doelgroep moeten wij in alle geval roepen: “komt u maar naar 
voren”. Daar past een regeling met een plafond niet bij.  
 
Twee regelingen: urgent en niet urgent: 
1) Voor woningzoekenden één regeling voor mensen die daadwerkelijk een woning 
zoeken; 
2) Voor urgent woningzoekenden één regeling voor hen die urgent een woning nodig 
hebben.  
 
Uiteraard heeft dit gevolgen. We heffen de contigentenregeling (en alle andere 
deeloplossingen) met beperkingen/schotjes/gelabelde percentages op, maar 
daarvoor komt een verruimd systeem terug, zonder plafond. Je bent urgent, of niet.  
 



 

Inderdaad, de rol en taak van de urgentiecommissie zal dan veranderen. Nu kijken 
zij, op ons verzoek, door een rietje. Het is lastig een urgentieverklaring te krijgen. 
Straks zal het afwegingskader een stuk uitgebreider worden. Politieke keuzes die we 
kunnen maken: Statushouders? Hekje open. Uitstroom intramuraal? Hekje open. 
Uitstroom Binnenvest? Hekje open. Etc.  
Ook zal de samenstelling van de urgentiecommissie veranderen. Er zal meer, en 
andere, specialismen nodig zijn. Kan toch? En veel zal in mandaat geregeld kunnen 
worden, zoals dat nu ook zal gaan. 
 
Ja maar?! 
“Ja maar nu gaat bij de contigentenregeling de toewijzing via bemiddeling en de 
urgentieregeling op basis van voorrang?!” Kan straks toch ook. Regelen we in de 
instructie/beleidsregels van de urgentiecommissie. Kunnen verschillende 
beschikkingen afgeven? Toewijzen per subregio, bemiddeling of voorrang, passend 
etc.  
 
Om kort te gaan... Ik denk dat een ingewikkelde wereld met allerlei doelgroepen niet 
perse het beste af is met ingewikkelde sectorale verkokerde paadjes met voor elk 
probleem een eigen oplossing.  
 
U mag in de rij, of u mag naar voren komen. En daar heldere, eenvoudige en 
transparante regels aan hangen.. En, het percentage lokaal maatwerk ruim houden 
zodat iedereen lokaal de goede dingen kan doen. Loslaten in vertrouwen. 
Verantwoording achteraf.  
 
Dit leverde mij vanmorgen op. En, in het kader van ‘invloed aan de voorkant ipv 
inspraak aan de achterkant’ dacht ik, ik stuur mijn spinsels door... Ik ben benieuwd 
naar het vervolg!  
 
Met vriendelijke groet,  
Floris Schoonderwoerd (gelukkig getrouwd, koopwoning en ingeschreven als 
woningzoekende. Tevens wethouder wonen  en coördinerend wethouder sociaal 
domein in Kaag en Braassem) 
 
 


