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 Waar wil het college informatie over verschaffen?
College wil informatie verschaffen over: Actualisatie Regionale Huisvestingsverordening
Actualisatie Regionale Huisvestingsverordening
De werkwijze op het gebied van woonruimteverdeling in de regio Alkmaar is geregeld in de
Huisvestingverordening 2007. Deze verordening bevat regels over de verdeling van
woonruimte, de toewijzing van standplaatsen en de wijziging van de samenstelling van de
woningvoorraad 1. Er zijn verschillende redenen om het woonruimteverdeelsysteem en de
Huisvestingsverordening te actualiseren (of in ieder geval te heroverwegen), zoals:
Juridische aanpassingen
1. Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden.
Als gevolg hiervan is een aantal juridische onjuistheden in de
Huisvestingsverordening 2007 ontstaan. Het betreft technische aanpassingen.
2. De uitvoering van de woonruimteverdeling is overgedragen aan de
woningcorporaties. Volgens SVNK (Stichting Sociale Verhuurders NoordKennemerland) moet deze overdracht nog formeel geregeld worden.
Operationele knelpunten
3. De toewijzing van woningen aan senioren en jongeren zou anders geregeld kunnen
worden. Dit betekent een aanpassing van bijlage 2 van de Huisvestingverordening.
Het gaat om de volgende casus:
• In 2005 vervielen alle aparte doelgroepen voor de toewijzing van woningen. Als
gevolg hiervan zijn problemen ontstaan bij het bemensen van senioren- of
zorgwoningen of het opplussen van woningen. De vraag is of woningzoekende
senioren alsnog apart behandeld moeten worden.
• Corporaties hebben moeite om kleinere woningen in specifieke complexen, die
vooral geschikt zijn voor jongeren, te verhuren. Het gevolg is
huurinkomstenderving. Een pilot ‘behoud inschrijfduur’ moet aantonen of de
verhuur van deze woningen verbetert als jongeren deze woningen kunnen huren
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Het gaat om woonruimten met een huurprijs beneden de huurprijsgrens en nieuw te bouwen
woonruimten met een koopprijs beneden de koopprijsgrens.

met behoud van hun inschrijfduur. Een succesvolle pilot kan resulteren in een
aanpassing van bijlage 2 van de verordening.
4. Beleid en uitvoering van het verlenen van urgentieverklaringen dient geëvalueerd te
worden. De uitkomsten van deze evaluatie kunnen aanleiding geven de
Huisvestingverordening aan te passen. Het gaat hierbij om de toereikendheid van het
uitvoeringsvoorschrift urgentiebepaling (bijlage 3 van de Huisvestingsverordening) als
handvat voor besluitvorming over verlening van urgenties.
Politiek/bestuurlijke issues
5. Er is een maatschappelijke wens om te dereguleren en administratieve lasten te
verminderen. Ook bij de Huisvestingverordening zijn er mogelijkheden om te
dereguleren.
6. Sinds juli 2009 biedt de Huisvestingswet de mogelijkheid voor gemeenten om
bestuurlijke boetes op te leggen bij overtredingen. Dit moet dan wel geregeld worden
in onze Huisvestingsverordening.
7. Krachtens een Europese beschikking moeten corporaties tenminste 90 procent van
hun huurwoningen met een huur beneden de maximale huurtoeslaggrens (€ 652,52 )
toewijzen aan huishoudens met een belastbaar inkomen tot €33.614. Dit heeft
gevolgen voor de Huisvestingsverordening. Onder meer de passendheidsregels met
verhouding inkomen-huur (bijlage 1 van de Verordening) en de toewijzingsregels
(bijlage 2) moeten wellicht aangepast worden.
8. De Rijksoverheid is bezig met het vernieuwen van de Huisvestingswet. Na inwerkingtreding van deze nieuwe wet –mogelijk per januari 2012- moet de
Huisvestingsverordening aangepast worden.
Het traject van actualisatie van de Regionale Huisvestingsverordening is al opgestart binnen
de regio Alkmaar. In het PONK Wonen van 2 december 2010 is opdracht gegeven voor het
uitwerken van een aantal inhoudelijke en een aantal technische onderwerpen. Er worden
aanpassingen op korte en langere termijn voorgesteld. Een aantal aanpassingen kan niet
wachten op de actualisatie van de Huisvestingsverordening en wordt al eerder gedaan, zoals
de aanpassing van de passendheidstabellen (7) en de mandatering (2). Ten behoeve van de
actualisatie worden gesprekken gevoerd met gemeenten in de regio Alkmaar, corporaties en
sleutelpartijen in de regio. De voorstellen zullen uiteindelijk ter besluitvorming worden
voorgelegd aan de gemeenteraden in de regio Alkmaar.

Bijlagen
 Brief over Actualisatie Regionale Huisvestingsverordening van de voorzitter van het
PORA 2-Wonen d.d. 7 december 2010 (verzonden 15 december 2010).
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PORA = Portefeuillehoudersoverleg Regio Alkmaar, was voorheen PONK =
Portefeuillehoudersoverleg Noord-Kennemerland

