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III. Bepalingen voor de overgangsregeling 
Om te bepalen welke woningzoekenden voor een overgangsregeling (art. 6.1) in aanmerking komen, 
hanteren burgemeester en wethouders de volgende regels: 
a. Voor woningzoekenden die vóór de inwerkingtreding van deze verordening in de regio Noord-

Kennemerland werden aangemerkt als doorstromer geldt dat hun woonduurjaren en -maanden 
worden omgezet naar inschrijfmaanden en -dagen, als ze zich binnen een half jaar na 
inwerkingtreding van deze verordening inschrijven als woningzoekende in de regio Noord-
Kennemerland. 

b. Voor woningzoekenden die vóór de inwerkingtreding van deze verordening in de regio Noord-
Kennemerland werden aangemerkt als starter en geregistreerd stonden als woningzoekende in de 
regio Noord-Kennemerland, geldt dat hun registratiejaren en -maanden worden omgezet naar 
inschrijfmaanden en -dagen als ze zich binnen een half jaar na inwerkingtreding van deze 
verordening inschrijven als woningzoekende in de regio Noord-Kennemerland; 

c. Voor woningzoekenden die vóór de inwerkingtreding van deze verordening in de regio Noord-
Kennemerland werden aangemerkt als starter, geregistreerd stonden als woningzoekende in de 
regio Noord-Kennemerland en op het moment van inwerkingtreding van deze verordening 22 of 29 
jaar zijn, geldt dat hun leeftijdsmaanden en -dagen tussen 22 en 23, respectievelijk tussen 29 en 30 
worden omgezet naar inschrijfmaanden en -dagen, als ze zich binnen een half jaar na 
inwerkingtreding van deze verordening inschrijven als woningzoekende in de regio Noord-
Kennemerland. 

d. Voor woningzoekenden die vóór de inwerkingtreding van deze verordening bij een gemeente in de 
regio Noord-Kennemerland op een wachtlijst stonden voor een aanleunwoning, geldt dat hun 
wachtlijstjaren en -maanden worden omgezet naar inschrijfmaanden en -dagen, als ze zich binnen 
een half jaar na inwerkingtreding van deze verordening inschrijven als woningzoekende in de regio 
Noord-Kennemerland. Deze woningzoekenden kunnen tevens ambtshalve een zorgindicatie krijgen 
als bedoeld in deze bijlage onder II, sub b. als ze daar nog niet over beschikken. 

e. De via a. tot en met d. berekende inschrijfmaanden en -dagen worden gebruikt als bijtelling bij de 
inschrijfdatum. Voor alle woningzoekenden die binnen een half jaar na inwerkingtreding van deze 
verordening gebruikmaken van de overgangsregeling, geldt dat de datum van inwerkingtreding van 
deze verordening als inschrijfdatum wordt gezien. 
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