
Regionale Nota van Beantwoording op inspraakreacties, 
Huisvestingsverordening regio Alkmaar 
 
In deze Nota van Beantwoording worden de inspraakreacties en de reacties van de gemeenten 
daarop toegelicht. 
 
Inleiding 
Op basis van de lokale Inspraakverordeningen is het voorstel voor het aanpassen van de regionale 
Huisvestingsverordening 2007, in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Heiloo, 
Langedijk, Graft-De Rijp en Schermer ter inzage gelegd. In totaal zijn er 6 inspraakreacties 
binnengekomen bij de gemeente Alkmaar 4 en bij de gemeente Heerhugowaard 2. De overige 
gemeenten hebben geen reacties gekregen.  
 
In de gemeente Alkmaar zijn 4 inspraakreacties tijdig bij het college van burgemeester en wethouders 
van Alkmaar binnengekomen in de inspraakperiode van 28 april 2011 tot en met 8 juni 2011: 
1. Bewonersvereniging De Maasvallei te Alkmaar. 
2. ANBO Bond voor 50+ ers  
3. Cliëntenplatform WMO Alkmaar 
4. Stichting Sociale Verhuurders Noord Kennemerland 
 
Op basis van de Inspraakverordening is het voorstel voor het aanpassen van de 
Huisvestingsverordening Heerhugowaard 2007 ter inzage gelegd in de periode van 28 april 2011 tot 
en met 8 juni 2011. In totaal zijn 2 inspraakreacties bij het college van burgemeester en wethouders 
binnengekomen na de inspraakperiode. Besloten is deze reacties toch in behandeling te nemen: 
 
Het betreft de schriftelijke inspraakreacties in Heerhugowaard: 
5. Cliëntenadviesraad Heerhugowaard; reactie van 22 juni 2011 
6. De Pieter Raat Stichting; reactie ontvangen op 29 juni 2011 
  
Conclusies 
Geadviseerd wordt op basis van de inspraakreactie van de SVNK (reactie 4) de inkomensgrens voor 
woningtoewijzing aan te passen; namelijk door de in de regio Alkmaar eind 2010 vastgestelde 
bovengrens van € 38.500 ongewijzigd te laten. Dit is het bedrag ‘Bruto jaarinkomen voor huishoudens’ 
voor huurwoningen in bijlage 1 van de Huisvestingsverordening voor de toewijzing van maximaal 10% 
van de huurwoningen van de woningcorporaties met een huurprijs van maximaal € 652,52. 
De overige inspraakreacties hebben niet tot wijzigingen geleid. Op de volgende pagina’s zijn alle 
inspraakreacties vermeld  met daarna de reactie van de regio Alkmaar en de conclusie of de reactie 
leidt tot aanpassing van de verordening. 
 
Tenslotte is geconstateerd dat in de voor inspraak vrijgegeven concept-versie in artikel 2.1.2 lid 2 per 
abuis het artikel 2.7.1 wordt genoemd terwijl artikel 2.7.6 is bedoeld. Deze aanpassing is verwerkt in 
het definitieve voorstel 
Tevens is in de verordening de schrijfwijze ‘75+’ vervangen door ‘75 jaar en ouder’. 
 

 



1. Bewonersvereniging De Maasvallei te Alkmaar.  
Ontvangen per email op 10 mei 2011 en per brief op 11 mei 2011 

 





  



 
Reactie Regio Alkmaar (gemeente Alkmaar) 
Bij de wijziging van de Huisvestingsverordening in 2005 werd het 55+ label afgeschaft. Het argument 
hiervoor was dat een woning waaraan zorg gekoppeld is, beschikbaar moet zijn voor mensen met een 
zorgbehoefte en een zorgbehoefte is niet afhankelijk van leeftijd.  
Het onderscheid naar Woningen met zorgteam en Woningen met beschut wonen werd ingevoerd. In 
het voorstel voor de nieuwe Huisvestingsverordening worden de toewijzingscriteria voor de toewijzing 
van bedoelde woningen aan geïndiceerde kandidaten aangescherpt. Uw wooncomplex valt onder de 
categorie Beschut wonen. U stelt in uw reactie dat er ook behoefte is aan woningen voor vitale 
senioren met geen of in minder mate mobiliteitsproblemen. In de oude ”situatie’’ was het in uw 
complex ook reeds mogelijk dat ouderen zonder mobiliteitsproblemen reageerden op woningen. In het 
nieuwe voorstel krijgen kandidaten van 75 jaar en ouder zonder zorgindicatie voorrang op andere 
woningzoekenden zonder zorgindicatie. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens dat de 
woningen in de categorie Beschut Wonen worden toegewezen aan kandidaten met een zorgindicatie 
of aan kandidaten vanaf 75 jaar.  
Het voorstel van de bewonersvereniging om opnieuw een 55+ label voor woningcomplexen waaraan 
geen zorg gekoppeld is in te voeren is niet overgenomen. Het is niet nodig en niet gewenst om deze 
groep woningzoekenden extra te bevoordelen t.o.v. anderen.   
 
Conclusie 
Reactie heeft niet geleid tot aanpassing van de huisvestingsverordening. 

 



2. ANBO Bond voor 50+ ers 
Ontvangen per brief op 7 juni 2011. 

 

 
 



  
Reactie Regio Alkmaar (gemeente Alkmaar) 
De Woningen met zorgteam en Woningen met beschut wonen worden met voorrang toegewezen aan 
kandidaten met zorgindicaties. Wanneer het niet lukt de woningen toe te wijzen aan geschikte 
kandidaten met een zorgindicatie wil de gemeente dat deze woningen dan worden toegewezen aan 
kandidaten waarbij verwacht kan worden dat die binnen afzienbare termijn een zorgvraag en dus een 
zorgindicatie zullen hebben. Daarom is gekozen voor voorrang voor personen vanaf de leeftijd van 75 
jaar. Voor de woningcomplexen die vallen onder Beschut wonen kunnen, wanneer er geen kandidaten 
met de vereiste zorgindicatie of geen kandidaten van 75 jaar of ouder zijn, ook andere jongere 
woningzoekenden reageren. 
Met uw voorstel, om de leeftijdsgrens minstens met 10 jaar te verlagen tot 65 jaar in plaats van 75 
jaar, wordt onvoldoende gegarandeerd dat in de woningen die met name bedoeld zijn voor personen 
met een zorgvraag, ook zoveel mogelijk mensen met een zorgvraag wonen.  
De afspraak tussen het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk met 
Woningstichting Ymere over de woningtoewijzing in een bepaald complex van zorgwoningen aan 
mensen vanaf 60 jaar en ouder is een op zich zelf staand feit, dat afwijkt van de in de regio gemaakte 
afspraken. 
Het voorstel van ANBO om de leefdtijdsgrens van 75 jaar en ouder met minstens 10 jaar te verlagen 
is niet overgenomen. Het is niet nodig en niet gewenst om deze groep woningzoekenden extra te 
bevoordelen t.o.v. anderen. 
 
 
Conclusie 
Reactie heeft niet geleid tot aanpassing van de huisvestingsverordening. 
 



3. Cliëntenplatform WMO Alkmaar 
Ontvangen per brief op 8 juni 2011 

 
 

  



 
 



Reactie regio Alkmaar (gemeente Alkmaar) 
De Woningen met zorgteam en Woningen met beschut wonen worden met voorrang toegewezen aan 
kandidaten met zorgindicaties. Wanneer het niet lukt de woningen toe te wijzen aan geschikte 
kandidaten met een zorgindicatie wil de gemeente dat deze woningen dan worden toegewezen aan 
kandidaten waarbij verwacht kan worden dat die binnen afzienbare termijn een zorgvraag en dus een 
zorgindicatie zullen hebben. Daarom is gekozen voor voorrang voor personen vanaf de leeftijd van 75 
jaar. Voor de woningcomplexen die vallen onder Beschut wonen kunnen wanneer er geen kandidaten 
met de vereiste zorgindicatie of geen kandidaten van 75 jaar of ouder zijn ook door andere, jongere 
woningzoekenden worden gereageerd. 
Met het voorstel van uw organisatie om de leeftijdsgrens minstens met 10 jaar te verlagen tot 65 jaar 
in plaats van 75 jaar wordt onvoldoende gegarandeerd dat in de woningen die met name bedoeld zijn 
voor personen met een zorgvraag, ook zoveel mogelijk mensen met een zorgvraag wonen.  
De afspraak tussen het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk met 
Woningstichting Ymere over de woningtoewijzing in een bepaald complex van zorgwoningen aan 
mensen vanaf 60 jaar en ouder is een op zich zelf staand feit, dat afwijkt van de in de regio gemaakte 
afspraken. 
 
Bij de wijziging van de Huisvestingsverordening in 2005 is het 55+ label afgeschaft en zijn de 
categorie Woningen met zorgteam en  Woningen met beschut wonen ingevoerd. 
Er is destijds ook voor gekozen om woningen waar geen of zeer beperkte voorzieningen voor ouderen 
zijn, maar waar met name ouderen wonen of bepaalde voorzieningen zijn apart te vermelden in de 
woningkrant. 
De F, G en H flats aan de Muiderwaard te Alkmaar zijn opgeplust en daarom met name ook geschikt 
voor ouderen. Het streven van de gemeente is om zoveel mogelijk woningen en woningcomplexen 
aan te passen. Bij nieuwbouwprojecten hanteert de gemeente bovendien het uitgangspunt van 
aanpasbaar bouwen, d.w.z. rolstoeltoegankelijkheid. 
De gemeente kiest er daarom niet voor de opgepluste en aangepaste woningen bij voorrang toe te 
wijzen aan kandidaten met een zorgindicatie.   
 
Na de vaststelling van de huisvestingsverordening zal er in overleg tussen de gemeenten en de 
woningcorporaties in de regio Alkmaar een nieuw overzicht worden opgesteld van alle 
woningen/woningcomplexen  in de regio die vallen in de categorie Woningen met zorgteam en de 
categorie Woningen met Beschut wonen. 
 
Conclusie 
Reactie heeft niet geleid tot aanpassing van de huisvestingsverordening. 

 



4. Stichting Sociale Verhuurders Noord Kennemerland 
Ontvangen per email op 8 juni 2011 en per brief  

 
 

 



  
Reactie regio Alkmaar (gemeente Alkmaar) 
Naar aanleiding van de inspraakreactie van de Stichting Sociale Verhuurders Noord-Kennmerland 
(SVNK) heeft op 14 juli 2011 overleg plaatsgevonden tussen een delegatie van het PORA Wonen 
(mw. Hamberg en mw. Portegies) en het SVNK (dhr. Sponselee en dhr. Snijders).  
Afgesproken is om de in de regio Alkmaar eind 2010 vastgestelde bovengrens van € 38.500 te blijven 
hanteren in plaats van de voorgestelde grens van € 41.000. Dit is het bedrag ‘Bruto jaarinkomen voor 
huishoudens’ voor huurwoningen in bijlage 1 van de Huisvestingsverordening voor de toewijzing van 
maximaal 10% van de huurwoningen van de woningcorporaties met een huurprijs van maximaal € 
652,52. 
 
De argumenten hiervoor zijn dat een oprekking van de inkomensgrens tot € 41.000 ten koste gaat van 
huishoudens met een inkomen boven € 33.614 die uitsluitend op sociale huurwoningen zijn 
aangewezen. 
Woningcorporaties zijn namelijk per 1 januari 2011 verplicht om tenminste 90% van de vrijkomende 
huurwoningen met een huurrpijs tot maximaal € 652,52 toe te wijzen aan huishoudens met een 
inkomen van maximaal € 33.614. 
 
Conclusie 
De reactie van het SVNK heeft geleid tot aanpassing van de concept-huisvestingsverordening die ter 
inzage is gelegd. Het bedrag is daarmee ongewijzigd gebleven ten opzichte van de geldende 
verordening. 

 



5. Cliëntenadviesraad Heerhugowaard; reactie van 22 juni 2011 
Reactie van 22 juni 2011 

 
 

 



 



 



Reactie regio Alkmaar (gemeente Heerhugowaard) 
De Cliëntenadviesraad Heerhugowaard ondersteunt de inspraakreactie van het Cliëntenplatform 
WMO Alkmaar en deelt vooral de opmerkingen over de leeftijdsgrenzen. Op dit aspect ontvangt de 
cliëntenraad dezelfde reactie die door de gemeente Alkmaar aan het  Cliëntenplatform WMO te 
Alkmaar is verzonden. 
 
De Woningen met zorgteam en Woningen met beschut wonen worden met voorrang toegewezen aan 
kandidaten met zorgindicaties. Wanneer het niet lukt de woningen toe te wijzen aan geschikte 
kandidaten met een zorgindicatie wil de gemeente dat deze woningen dan worden toegewezen aan 
kandidaten waarbij verwacht kan worden dat die binnen afzienbare termijn een zorgvraag en dus een 
zorgindicatie zullen hebben. Daarom is gekozen voor voorrang voor personen vanaf de leeftijd van 75 
jaar. Voor de woningcomplexen die vallen onder Beschut wonen kunnen wanneer er geen kandidaten 
met de vereiste zorgindicatie of geen kandidaten van 75 jaar of ouder zijn ook door andere, jongere 
woningzoekenden worden gereageerd. 
Met het voorstel van de organisatie om de leeftijdsgrens minstens met 10 jaar te verlagen tot 65 jaar 
in plaats van 75 jaar wordt onvoldoende gegarandeerd dat in de woningen die met name bedoeld zijn 
voor personen met een zorgvraag, ook zoveel mogelijk mensen met een zorgvraag wonen.  
De afspraak tussen het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk met 
Woningstichting Ymere over de woningtoewijzing in een bepaald complex van zorgwoningen aan 
mensen vanaf 60 jaar en ouder is een op zich zelf staand feit, dat afwijkt van de in de regio gemaakte 
afspraken. 
 
Bij de wijziging van de Huisvestingsverordening in 2005 is het 55+ label afgeschaft en zijn de 
categorie Woningen met zorgteam en  Woningen met beschut wonen ingevoerd. 
Er is destijds ook voor gekozen om woningen waar veel ouderen wonen, maar geen of zeer beperkte 
voorzieningen voor ouderen zijn, maar waar met name ouderen wonen of bepaalde voorzieningen zijn 
apart te vermelden in de woningkrant. 
De F, G en H flats aan de Muiderwaard te Alkmaar zijn opgeplust en daarom met name ook geschikt 
voor ouderen. Het streven van de gemeente is om zoveel mogelijk woningen en woningcomplexen 
aan te passen. Bij nieuwbouwprojecten hanteert de gemeente bovendien het uitgangspunt van 
aanpasbaar bouwen, d.w.z. rolstoeltoegankelijkheid. 
De gemeente kiest er daarom niet voor de opgepluste en aangepaste woningen bij voorrang toe te 
wijzen aan kandidaten met een zorgindicatie.   
 
Na de vaststelling van de huisvestingsverordening zal er in overleg tussen de gemeenten en de 
woningcorporaties in de regio Alkmaar een nieuw overzicht worden opgesteld van alle 
woningen/woningcomplexen  in de regio die vallen in de categorie Woningen met zorgteam en de 
categorie Woningen met Beschut wonen. 
 
Bijlage 3, 3.2 medische urgentie 
Als er op medisch advies een rolstoel is verstrekt is nog niet duidelijk of de woning ook geschikt is 
voor rolstoelgebruik en/of geschikt gemaakt kan worden voor de rolstoelgebruiker. Een medische 
urgentie wordt verstrekt wanneer de huidige woning niet geschikt gemaakt kan worden voor 
rolstoelgebruik en/of wanneer de kosten voor de aanpassing hoger zijn dan de hiervoor gehanteerde 
norm van de gemeente. 
 
Bijlage 3 sociale urgentie en beschrijving in objectieve termen 
De Regionale Urgentie Commissie (RUC) adviseert het College van burgemeester en wethouders 
over aanvragen voor urgentie. 
De RUC adviseert op basis van aangeleverde pré-adviezen die soms ook vergezeld gaan van 
adviezen van artsen c.q. hulpverleners. De RUC heeft in de afgelopen jaren  een omvangrijke 
uitvoeringspraktijk opgebouwd. De RUC adviseert aan de hand van objectieve criteria, waarbij recht 
gedaan wordt aan de unieke en specifieke situatie. 
In Heerhugowaard zijn in de 2010 en 2009 resp. 18 en 14 urgenties afgegeven. Daarbij is het advies 
van de RUC gevolgd. 
Reactie van de Cliëntenadviesraad Heerhugowaard heeft niet geleid tot aanpassing van de 
huisvestingsverordening 
 
Conclusie 
Reactie heeft niet geleid tot aanpassing van de huisvestingsverordening. 



De Pieter Raat Stichting; reactie ontvangen op 29 juni 2011 
Reactie ontvangen op 29 juni 2011 
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072 - 576 72 00 

 



Reactie regio Alkmaar (gemeente Heerhugowaard) 
Definities Woningen met zorgteam en Woningen met beschut wonen 
 
Complexen met woningen waarbij een zorgteam aanwezig is 
Het aanwijzen van Woningen met zorgteam is bedoeld om het bij het complex aanwezige zorgteam 
voldoende cliënten te kunnen bieden. 
Wel moet duidelijk zijn dat iedereen te allen tijde de mogelijkheid heeft om zelf zorg in te kopen bij het 
zorgteam of bij een andere instantie.  

 
Complexen met beschut wonen  
Deze complexen hebben geen specifieke zorgvoorziening, maar wel bijvoorbeeld een gezamenlijke 
huiskamer, een gemeenschappelijke activiteitenruimte, een huismeester, overdekte binnengangen of 
de woningen zijn specifiek gebouwd voor seniorenhuisvesting.  
 
Overzicht Woningen met zorgteam en Woningen met beschut wonen 
Na de vaststelling van de huisvestingsverordening zal er in overleg tussen de gemeenten en de 
woningcorporaties in de regio Alkmaar een nieuw overzicht worden opgesteld van alle 
woningen/woningcomplexen  in de regio die vallen in de categorie Woningen met zorgteam en de 
categorie Woningen met beschut wonen. 
 
Voorrang voor ZZP-geïndiceerden 
Bij de voorrangscriteria voor kandidaten met een zorgindicatie wordt geen onderscheid gemaakt naar 
de zwaarte van zorg. Alle kandidaten met de juiste zorgindicatie komen in aanmerking voor de 
woningen met zorgteam. Afhankelijk van de beschikbare capaciteit van het zorgteam bij het 
woningcomplex wordt bepaald welke kandidaten bij voorrang in aanmerking komen voor de woning. 
 
De reactie van de Pieter Raat Stichting heeft niet geleid tot aanpassing van de 
huisvestingsverordening. 
 
Conclusie 
Reactie heeft niet geleid tot aanpassing van de huisvestingsverordening. 
 
 


