
Pagina 1 van 3

Nummer RV2021-28

datum raadsvergadering : 24 juni 2021 
onderwerp : Huisvestingsverordening 2021 en 2022
portefeuillehouder : B. de Reijke
datum raadsvoorstel : 18 mei 2021

Samenvatting
Gemeenten in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-
Waterland  (RAP-regio) hebben samen met de woningcorporaties in de regio een 
beleidsvoorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling opgesteld. De 
gemeenteraad is op 4 maart 2021 akkoord gegaan met dit voorstel. Doel van het 
beleidsvoorstel is meer ruimte te bieden aan woningzoekenden met een dringende 
verhuiswens ten opzichte van huishoudens met vooral een kwalitatieve 
verhuiswens. Daarom gaan naast inschrijfduur (wachten) ook actief zoeken en de 
situatie van de woningzoekende een rol spelen bij toewijzing. Dit beleid moet 
verwerkt worden in een nieuwe Huisvestingsverordening, die nu aan de raad 
wordt voorgelegd.

Daarnaast is het nodig de huidige Huisvestingsverordening 2020 op een aantal 
punten juridisch aan te passen, naar aanleiding van ervaringen met de 
verordening uit de praktijk. 

Wat is de juridische grondslag?
Artikel 160, eerste lid, onder b, van de Gemeentewet en artikel 2, eerste lid, artikel 4, 
eerste lid en artikel 6 van de Huisvestingswet. 

Wat is de voorgeschiedenis?
Op 4 maart 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het beleidsvoorstel voor een 
nieuwe woonruimteverdeling ‘een sociale huurwoning zoeken verandert’ (verder: het 
beleidsvoorstel). Hierbij zijn de volgende toezeggingen gedaan:

- Er wordt een jaarlijkse rapportage over ‘bijzondere gevallen’ in het kader van 
urgenties aan de raad aangeleverd.

- 1 jaar na invoering van het beleidsvoorstel wordt een tussentijdse evaluatie 
uitgevoerd.

- In het najaar wordt een informatieavond over ‘wonen’ voor de raad georganiseerd.

Waarom dit raadsvoorstel?
Huisvestingsverordening 2021
Afgelopen jaar is gebleken dat de huidige Huisvestingsverordening op een aantal punten 
juridisch niet helemaal juist is. Door het vaststellen van de Huisvestingsverordening 2021 
worden deze onjuistheden gecorrigeerd. Het betreft het aanpassen van een aantal 
definities of het verwijderen van definities als deze term verder niet meer terug komen in 
de verordening. Daarnaast zijn artikelen opgeschoond, verduidelijkt en in 
overeenstemming gebracht met de praktijk. 

Huisvestingsverordening 2022
Doel van het beleidsvoorstel  is meer ruimte te bieden aan woningzoekenden met een 
dringende verhuiswens ten opzichte van huishoudens met vooral een kwalitatieve 
verhuiswens. Om dit daadwerkelijk ten uitvoer te brengen zal de 
Huisvestingsverordening Ouder-Amstel 2020 aangepast moeten worden. Daarnaast 
wordt de verordening op kleine punten verbeterd.  
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Wat gaan we doen?
In bijlage 1 is de Huisvestingsverordening 2021 opgenomen. In bijlage 2 is ter 
verduidelijking de Huisvestingsverordening 2021 opgenomen, met wijzigingen bijhouden. 
In bijlage 3 is vervolgens de Huisvestingsverordening 2022 opgenomen. In bijlage 4 is 
ter verduidelijking de Huisvestingsverordening 2022 opgenomen, met wijzigingen 
bijhouden.

Huisvestingsverordening 2021
Een belangrijke wijziging is het toevoegen van artikel 2.7.2, lid 2, aan de verordening. In 
de praktijk werden er door een adviesbureau urgenties aangevraagd, zonder dat er eerst 
contact kon zijn met de aanvrager. Het is voor de behandelaar van de aanvraag 
belangrijk het gesprek aan te gaan, zodat gekeken kan worden op welke manier de 
aanvrager het beste geholpen kan worden. 

Omdat er veel misbruik werd gemaakt van artikel 2.6.8a van de verordening, is dit 
artikel verwijderd. De grondslag blijft bestaan in artikel 2.7.8, lid 1 onder b (nieuwe 
artikelnummer), van de verordening. 

Naar aanleiding van een uitspraak van de rechter over de Amsterdamse regelgeving rond 
vakantieverhuur, blijkt het noodzakelijk om de voorschriften over dit onderwerp aan te 
passen. Het wordt verplicht om een registratienummer te hebben.

Huisvestingsverordening 2022
Op dit moment worden sociale huurwoningen van corporaties toegewezen op basis van of 
inschrijfduur of urgentie. Doel van het beleidsvoorstel is meer ruimte te bieden aan 
woningzoekenden met een dringende verhuiswens ten opzichte van huishoudens met 
vooral een kwalitatieve verhuiswens. 

Na invoering van het nieuwe beleid kunnen woningzoekenden op de volgende manier 
punten opbouwen. Degene met de meeste punten krijgt de woning. 

1.  Wachtpunten (één punt per jaar).
2.  Zoekpunten (voor vier keer in een maand reageren krijg je één punt per maand 

met een max van 30 punten. Bij niet reageren wordt er één punt afgetrokken).
3.  Situatiepunten (één punt per maand, max 12 punten):

a. Inwonend met kinderen;
b. Relatiebreuk met kinderen;
c. Problematisch thuiswonende kinderen (pleegjongeren en jongeren met 

ambulante ondersteuning).

Om dit beleid vast te leggen in de Huisvestingsverordening, wordt voorgesteld om 
hoofdstuk 2 aan te passen. 

Wat is het maatschappelijke effect?
Doel van het beleidsvoorstel is meer ruimte te bieden aan woningzoekenden met een 
dringende verhuiswens ten opzichte van huishoudens met vooral een kwalitatieve 
verhuiswens.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Het is nog niet helemaal zeker wanneer het nieuwe beleid ten uitvoer kan worden 
gebracht. Hiervoor moet eerst Woningnet opnieuw worden ingericht. Naar verwachting 
zal dit halverwege 2022 voltooid zijn. Daarom wordt de raad verzocht het college van 
burgemeester en wethouders te mandateren om het tijdstip te bepalen waarop de 
Huisvestingsverordening 2022 in werking treedt. 

In artikel 2.4.9, lid 2, van de Huisvestingsverordening 2022 is geregeld dat 
woningzoekenden in bepaalde gevallen één zoekpunt kunnen kwijtraken. Strikt genomen 
is die aftrek een appellabel besluit (besluit waar bezwaar tegen open staat) omdat het 
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een woningzoekende in een nadeligere positie brengt. Dit is een uitvloeisel van het 
nieuwe beleid. Er is regionaal voor gekozen om dit niet als zodanig in de verordening op 
te nemen en er vooralsnog pragmatisch mee om te gaan. Wanneer een betrokkene zich 
met gegronde redenen over de aftrek van één punt beklaagt, wordt het gecorrigeerd. 
Deze praktijk zal in de toekomst indien nodig aangepast worden. Het in een keer 
intrekken van alle opgebouwde zoek- en situatiepunten wordt wel als appellabel besluit 
vormgegeven, waartegen bezwaar open staat bij het college.

Wat hebben we hiervoor nodig?
n.v.t.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Het beleidsvoorstel is inmiddels door de 15 gemeenteraden vastgesteld.

Wat is het vervolg?
In het regionale beleidsvoorstel zijn de beleidsinhoudelijke afwegingen gemaakt. Na 
vaststelling van het beleidsvoorstel start de implementatiefase:

• Gemeenten bereiden zich voor op de nieuwe werkwijze door middel van opleiding 
via webinars.

• Gemeenten richten een regionaal digitaal portaal in, waar woningzoekenden 
situatiepunten kunnen aanvragen en bereiden gemeenten zich voor op de nieuwe 
werkwijze door middel van opleiding via webinars. 

• Ook wordt via de corporaties opdracht gegeven aan WoningNet en Woonmatch om 
hun systeem aan te passen aan de nieuwe beleidsregels. Doorlooptijd hiervan is 
ruim een jaar na opdrachtverlening. De nieuwe werkwijze kan als alles volgens 
planning verloopt per 1 mei 2022 van start gaan. 

• Om inwoners van de regio te informeren over de nieuwe volgorderegels bij 
toewijzing van sociale huurwoningen wordt eind 2021 gestart met een brede 
publiekscampagne.

Hoe monitoren en evalueren we?
Een jaar na invoering van het nieuwe beleid zal het systeem geëvalueerd worden. 

Ouder-Amstel, 24 juni 2021

De raad voornoemd,

de raadsgriffier, de voorzitter,

L.W.F. Örsçek- Moolenaar J.Langenacker


