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Hoe worden de woningen verdeeld 
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Aan wie worden de vrijkomende woningen toegewezen (2017) 

71% regulier  

woningzoekenden 

7% lokaal 

maatwerk 

5% urgenten 

6% statushouders 

4% bijzondere 

doelgroepen 

7% overig 

Naar een nieuwe regionale huisvestingsverordening 2019 IJIJIJ 
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Naar een nieuwe regionale huisvestingsverordening 2019 

Naar een nieuwe 

huisvestingsverordening 

• 
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Naar een nieuwe regionale huisvestingsverordening 2019 

Wat regelt de huisvestingsverordening 

• woonruimteverdeling van sociale huurwoningen in Holland Rijnland 

• Vaststellen per 1 juli 2019. Looptijd maximaal 4 jaar. 

 

Wat zijn de basisprincipes: 

• Verdeling van schaarste 

• Eerlijk en transparant verdeelmechanisme op basis van inschrijfduur  

• Wie krijgt voorrang op regulier woningzoekenden: 

   

Wat regelt de huisvestingsverordening NIET: 

• Meer bouwen 

• Verruimen voorraad (transformatie leegstaand vastgoed, flexwonen) 

• huisvesting arbeidsmigranten 

• Huurbeleid corporaties 

• Onttrekking en splitsing 
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Naar een nieuwe regionale huisvestingsverordening 2019 

Wat staat er in de regionale huisvestingsverordening 

• Algemene bepalingen 

• Hoe is de inschrijving van woningzoekenden geregeld 

• Huisvestingsvergunning 

• Hoe wordt de rangorde bepaald 

- stadsvernieuwingskandidaten 

- urgenten 

- reguliere woningzoekenden o.b.v. inschrijfduur 

• Afwijkend van rangorde: 

- Aparte rangordebepaling voor woonwagenbewoners 

- Lokale beleidsruimte 

- Woningen gelabeld voor doelgroepen (senioren, starters, contingenten, 

doorstromers naar nieuwbouw) 

• regels rondom urgentieverlening en stadsvernieuwingsurgentie 
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Naar een nieuwe regionale huisvestingsverordening 2019 

Advies: 
Conferentie 

Beleids-
commissie 

PHO 

Belang-
hebbenden-

kaart 

Evaluatie 
huidige 

verordening 
Vaststelling 

Proces  

April 2018 Mei 2018 Sep-nov 2018 dec 18-feb 19 medio 2019 

Inspraak 

1 juli 2019 

Inwerking-
treding 
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Naar een nieuwe regionale huisvestingsverordening 2019 

Stap 1 Evaluatie huisvestingsverordening 2015 

 

Belangrijkste conclusies  

• Tevredenheid over huidige verordening.  

• Verander niet te veel: Rust, reinheid en regelmaat 

• Meningen over voorrang verschillende doelgroepen verdeeld 

• Geef ruimte voor flexibiliteit en lokale knelpunten 
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Naar een nieuwe regionale huisvestingsverordening 2019 IJIJIJ 
Belanghebbendenkaart Huisvestingsverordening Holland Rijnland 

Altwon.inlJloebndel hebben belatg bij•ele en IJOH.kope toepi9 tot Ml ~,.won.il9 n.urwens 

Allewoningmftatden wilen mei it aanmerüng komen voor een betaalbare wonitgdie past bij hun wensl!I . 

Alewonrlgzoeienden · l!I variaUeinhetaanbod. 
Alle WO!ingzoetenden wîUen een brede regio waar zij met hun inschrijving terecht W'lllm. o-,- ,-

All! woni:ngzoekinden wiHen in speàfieb- bturlen woningen kunnen beun. 0-..,- ...._ 
Alle wonitgzoekenden wilen il.richt n de kal.sen die h!.l'I hu.icfige iuditijfduur biecl. 

AHewooingzoetenden len laagd.rempe.ligeinsch~g:en qoedlopeverieng:ing. 

a.,-.-~--h<l>benbdan9 bij ... - .. ..,....,. m<l-ig ........ , Corporaties 

Corpor.100 wilen ee, balans in toewijmg aai verschi ende doelgroepen m reguiere won.ingroebnden.. 

~:::::l:>-o Corporaties wilen doelgroepspeáfieke weringen toewijzen aai mensen uil de doelgroep. 
Coq,oraties wil en doomromingals wonilgenniet meer pas,smd zijn.. 

Reguü:g=er~=;~i=dat ~==~~zktu~::b: ;,.,,P"l•- •...---.,ll•-------1 
Regu ere wonflrp.oekenden wilen ~ zo mit mogelijt mensen voorr.rig krijgen op een wooin~ 

w-cringzotbnden met ~9 hebNt Hang bij Ul~g nn YOOfr.9 

Wooingzoetenden met voorr.,,g wtllen zo snel moge~ een Il hoo ogen geschikte woning. 
Wmingzoeb!nden met W>Cfrang wiJen een ro groot mogelijke voonaad woniruJai voor voonangsdoelgroep111 . O-iilllo--' 

\Yormgroelm den met 'IOOf~ wiUen een woning NUi en afwij?B'I , zonder verlies van wooang. Ool..,'--i, 
Wcr\itgzoebnden met voorrang wil en dat zo mi, mogeiijk at deren voorrang toegeh?nd trijgm . 

lli<l-odiof __,.oobnd" hobbon -.g bij,.. simpol..,....,.dillh<oi.e.,...,_,~9-d...t 

lfîe.t..adiefwmilgzoeb!nden lencontiitileit Vifl het syü.eemwaarbif ~duurleidendba~. 

Zorgil~ hebben belingbijmelbe-schiknretn ~sende wonillgen voor{,potffl.tiilt) diinlen 

lnsteflilgen wiflen dat di&den snel een wooà'lg krijgen om p&aats te maken voor l'leuWI! ciättB'I . 
mlefmgen wi a, om fil.nciëfe redenen dat diënten snel een woning hijgen . °"'-•-

lns1ellllgen willen voorrang in het belang van hoo (potent.iele) hulpbehoevende cièntm. 0... 

lnstrflilgenwillen een ~.ndewmilg'tOOf"cliinten nabij de hticige mrginstding. 

tsstellil9N hebbtn bebing bij il~kin de huisftsting tn duideliilJl,eid owr bun 

L:lingen wilen overteg met Hola'ld Rij.nla,d, gemeenten en corpor.ities over wtN'lgen voor hul doelgroep. O 
klRelilgen len \81\00 hu-nexpertisemeedmkenen mede~lenwa.ardièntengehuisvest. wordm . ~ 

lnstelilgen ~ een stabiel systeem met vocnpel>are effedm. --- ---

., opdrad:cYar1: ,te!! l;t,~ 
••"'-'!!'! w"""" 

OMdezeban 
Dee kat ged M'I ownt:ht UI 11/l't WOf belaighebbm
di!! debfl.-igst* blJhetwoonniln:tl!'fflUeelsymemcbt 
b!sdlre1en1St1~ gsverordalt19MolilldR1,.. 
1.-id. Met doel o, de Mumesttl;s»el'Of'dalng IS •Ml redt
wrdlgt en doemaogeffldelng UI scbawwOCllnilnte 
n de somlt seao, r, de R!glO"'. Mobnd RI" bnd IS het 
sar.M!lWl!l'bl~ UI ve,ert1en gemeenten (Alphen 

den m,,. Mlt9om. iuag en Bmsserr\. Dtwqt. l.Mlen, 
Lf!dordorp.u,,,_HlOl ..... op.ll,.."'1Jt-dwl~rhou!. 
OregstgNsl.T~en. Yoooola:l!fl. Ioe: de). 

Ml!t rvl~ga<lffl'deffldelt1g 

:e5:':e':~~~=:::=~en 

----...o Corporaties willfn ruimte hebben om in te ~a, op lokale situaties en om af tew -kat i,an algemene regels. 
...,_..._,_,,o Coq,oraties wilen kunnen Rura1 op de same:nsteting van de buurt war M leefbaarheid. 

,.::::~===~ Gemeents. willen een evenwidüge bal au i, de toewijlllg aan civene groepen WOl'WlgZOekendB'I . 
Gemeenten willen een Sfflpel en objedief systeem dat zij W'l.n.en uitleggen aan ilwmers. 

==t□~ Gemeenten wiflen snel beschikbare wonilgm YOOr il wonen. 
Gemeents. win en 'l'OOffil'lg -.oor dalushouden_ wa,t zij hebben de pkht hen ~ huisvesten. 

Gemeenten hebben belang bi j vrijheid it wcringloewijziig ;wri doelgroepen, zoals via 'lot.ale bàeidsruimt.e·. r-----.. -.. ......... ~. --: Gemeenten wiflen wijken va, gemeflgdeQ.ITieflslellng omwille van.de leerbaa.meid. 
Gemeenten wiflen doelgroepen kunn.en ~den tussen gemeenten in de regio. 

Gemeenten 

~~~,'=1~~Tw:::l!flemetde 

~=~r:'!,~9 van de Urgmtlem~), 
2. sped!IN! doel!P'0epa'l VOOf tlgai ~ 
ktmai fzoakmrtM. Ot1derl!l'I, u.ushcuders,. 
rna,seri mrt Z0f9 dlewtl'll'lgaipmr,g nodig hebben. of 
mensa\ et!l?Ofgtl gafopmg). 

w, er,- r,ps, '1gml'lendlll 
l regulier l!l'I Elftop raek; 
2. mei woon3119 (loals met urgmue af WOC1r.119 wegms 
doo!IJoep); 

Gemeenten witten snele~rhui.- aan diënten met lllfg,, Yanwe1J" ztN"gpficht en zo,gkmtei . 
...,_..._,_,O Gemeenten winenouderen il oudermwaiitge:n, dat scheelÎll mstenvoorwoningaillpaw,.g. 

l . diaiten (mftzorg lJII Hn 11s.12Hngof111tmaatschap,
pel1Jmopmg) ; 
4 nl!'l-ae?lef wmngmelleflden (die t1geschre1111 ZI~ 
maa be! afgelopen par niet bebb«i ~ op ftll 
""1bg) 

tk!ds'Zotgl'I geri•~we el l'ls:elltlgendli!! 
zorgftt'1attl1 (.,tJrof exITTim.iraal] • ~ 
op,;anpga!tQtle:'ftJOl"di! eritnutskml . 

Dil! lat tl gemaal op basa RI rwee derit:sesstesmer. 
~~bffldm onder~ un Ot Argumentmfatnet 
11 1M 2011. \\'e- daatai ide di!ew!Dffl W0f h111 
dlll-

gerraab door: ~ De Argumertri"obriek 'iJ Oe lnforrnotiHaart 
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Naar een nieuwe regionale huisvestingsverordening 2019 

Stap 2 Belanghebbendenkaart: waar zit spanning: 

Urgentie: voorrang op basis van 

regels huisvestingsverordening 

Contingent-regeling: voorrang op 

basis van advies zorginstelling 

Eerlijk en transparant verdeel-

systeem op basis van inschrijfduur 

voorrang voor doelgroepen 

lokale flexibiliteit en maatwerk 

Andere verdeelmechanismen zoals 

loting 

IJIJIJ 
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Naar een nieuwe regionale huisvestingsverordening 2019 

Stap 3 Conferentie 13 september 

IJIJIJ 
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Naar een nieuwe regionale huisvestingsverordening 2019 

Debat 

IJIJIJ 
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Stelling 1 

Woonruimteverdeling op basis van inschrijfduur is niet meer passend. 

Naar een nieuwe regionale huisvestingsverordening 2019 

90.000 woningzoekenden, 20.00 actief. 

Aantal spoedzoekers groeit. 

Aantal mensen met zorg en 

huisvestingsvraag groeit. Er moeten 

slimmere methoden zijn. 

Huurders: inschrijfduur is 

transparant en helder voor 

iedereen 

Verordening is 

een evenwichtig 

compromis van 

verschillende 

belangen 

IJIJIJ 
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Stelling 2 

Asielzoekers die op basis van taakstelling gehuisvest moeten worden krijgen geen 

urgentie meer. 

Naar een nieuwe regionale huisvestingsverordening 2019 

Van de wet hoeft het niet meer, dus waarom 

dan voorrang verlenen. Er kunnen ook 

andere oplossingen bedacht worden. 

Zowel huurders, 

corporaties als gemeenten 

vinden urgentie de beste 

manier aan taakstelling te 

voldoen. 

De 

urgentieregeling 

kan bepalen wie 

urgentie krijgt 

en wie niet. 

IJIJIJ 
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Stelling 3 

We moeten naar één regeling voor urgentie. Geen aparte contingent-regeling voor 

uitstroom uit instellingen en maatschappelijke opvang. 

Naar een nieuwe regionale huisvestingsverordening 2019 

We moeten iedereen die voorrang nodig 

heeft langs de zelfde meetlat leggen. 

Misschien, maar dan eerst 

de preventie op orde en 

voldoende alternatieve 

huisvesting. 

Nee, het zijn andere 

doelgroepen die 

andere begeleiding 

vragen. 

IJIJIJ 



16 

Stelling 4 

Loting toestaan is een goed idee. 

Naar een nieuwe regionale huisvestingsverordening 2019 

Nee, inschrijfduur is het criterium voor 

rangordebepaling. Anders krijg je scheve 

gezichten. 

Ja, zo krijgen 

spoedzoekers ook een 

kans. 

Beperkt, en alleen 

in overleg met 

huurders en 

vastgelegd in 

prestatie-

afspraken. 

IJIJIJ 
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Stelling 5 

Er moet voorrang komen voor eigen bewoners uit de gemeente. 

Naar een nieuwe regionale huisvestingsverordening 2019 

Nee, we hebben een regionaal woonruimte-

verdeelsysteem. Iedere woningzoekende 

mag overal op een woning reageren. 

Ja, lokale beleidsruimte 

vaststellen op 25% en 

specifieke toewijzing 

nieuwbouw, ook voor 

starters 

Krijgen we er dan niet 

wéér een voorranggroep 

bij? Het moest toch 

eenvoudiger? 

IJIJIJ 
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Stelling 6 

Woningzoekenden die zonder afmelding niet komen opdagen bij een bezichtiging 

mogen best een sanctie krijgen. 

 

Naar een nieuwe regionale huisvestingsverordening 2019 

Nee, het is je recht om wel of niet in te 

schrijven en wel of niet te komen 

bezichtigen 

Ja,  de ‘no show’ loopt de 

spuigaten uit. Dat kost geld 

zorgt voor leegstand en 

gaat ten koste van andere 

woningzoekenden. 

Wat voor 

sanctie dan? 

IJIJIJ 
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