
Van de voorzitter, Cor Vink
Een jaar van digitaal vergaderen, afstand houden en
mondkapjes, waar we in het verleden altijd om moesten
lachen als er een bus met Chinezen in de Keukenhof
aankwam. Het is een periode om nooit meer te vergeten.
En hopelijk keren we op termijn weer terug naar redelijk
normaal.

Zoals u verderop kunt lezen organiseren wij weer een Thema-
avond. Dit keer over het woonruimteverdeelsysteem van
Holland Rijnland Wonen. Een pittig onderwerp, zeker voor
eenieder die woningzoekende is. Wij hopen u op 26 mei

aanstaande in grote getale te mogen ontmoeten, om uw standpunt en inbreng mee te nemen
naar de beleidsadvies vergadering van Holland Rijnland Wonen.

Holland Rijnland Wonen heeft, op verzoek van (Het Dagelijks Bestuur van) Holland Rijnland
Wonen, de heer Eef Meijerman, gepensioneerd adviseur van huurdersorganisaties, gevraagd
een onderzoek te doen naar wie nou wie vertegenwoordigt in de genoemde beleidsadvies
commissie. In een gesprek heb ik hem uitgelegd dat ik als voorzitter van HHR, alle bij ons
aangesloten verenigingen vertegenwoordig en aan verenigingen die ons mandaat geven, en
passant hun mening vraag, zodat ik die eveneens kan ventileren bij HR wonen.
En dat het geenszins onze bedoeling is om mensen of organisaties uit de beleidsvergadering te
krijgen.

Het enig doel wat HHR voor ogen heeft is: Huurders uit Holland Rijnland verenig u en sta
sterker in uw gesprekken met de corporaties en gemeenten.
 

Huurders Holland Rijnland (HHR) behartigt de (regionale) belangen van
huurdersorganisaties in de regio Holland Rijnland: de intergemeentelijke samenwerking
“Holland Rijnland Samenwerkingsorgaan” tussen dertien gemeenten in de gelijknamige
regio: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp,
Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. 

Wat is de Beleidscommissie?
De beleidscommissie is de “adviescommissie die voorstellen kan doen voor de bijstelling van
(de uitvoering van) het woonruimteverdeelbeleid” in Holland Rijnland. HHR vertegenwoordigt in
die beleidscommissie zes van de twaalf huurdersorganisaties in de regio. Een zevende
huurdersorganisatie zal zich binnenkort aansluiten. Onze voorzitter Cor Vink voert het woord in
de beleidscommissie, nadat we hebben uitgevraagd wat de opinie is van onze aangesloten
leden. 



HHR organiseert op 26 mei een thema-avond over de
woonruimteverdeling in Holland Rijnland 

Jacinta Boere, secretaris van HHR: We zitten in Huurders
Holland Rijnland als volwassen mensen die heel veel vrije
tijd stoppen in zaken voor huurders. Regionaal zijn de
corporaties en de gemeentes goed vertegenwoordigd en
brengen een stem uit.

Thema-avond Woonruimteverdeelsysteem

Bij de huurdersorganisaties is dat helaas nog niet gelukt, en toch beweer ik nog steeds dat we
als eenheid meer bereiken dan met zoveel verdeeldheid.

"Mijn droom is dat het ooit gaat lukken om elkaar te vinden in de regio en zo goede zaken
kunnen regelen voor de huurders in Holland Rijnland."

SAVE THE DATE
Woensdag 26 mei organiseren wij de thema-avond van Huurders
Holland Rijnland. Misschien wilt u ook een keer meedenken over wat
er speelt in de regio. U bent van harte welkom!

We willen uw mening horen over wat de mix van urgenten en urgenties moet zijn. 
Er komen sprekers die de statushouders en de contingentenregeling zullen toelichten. We willen
graag uw mening horen over de toewijzing en ook over de verslaglegging.

Het aanbod van woonruimte is laag en de vraag is hoog
De volgende groepen huurders maken aansprak op een sociale woonruimte: 

Contingenten (personen die voorheen intramuraal of beschermd woonden), ca. 200 per jaar  
Statushouders, voormalig asielzoekers die uitstromen uit de COA’s en die geplaatst moeten
worden (de vraag van de COA’s per gemeente verdubbelt) 
Stadsvernieuwings urgenten, (er komt een grote golf aan, ze krijgen allemaal voorrang op
alle andere wachtenden) 
Urgenten (ca. 140 aanvragers per jaar krijgen voorrang op alle andere wachtenden)  
De rest van ons, die al jaren op de gewone wachtlijst staan.

De WOZ-waarde van woningen is de afgelopen jaren sterk gestegen
Deze waarde vormt input in het woningwaarderingsstelsel (WWS) voor het berekenen van het
aantal punten dat een huurwoning krijgt. Dit aantal punten bepaalt of die woning in de
gereguleerde of in de geliberaliseerde huurmarkt mag worden verhuurd. 

De schaarste aan goedkope huurwoningen neemt hierdoor toe
De sterke stijging van de WOZ-waarde heeft tot gevolg het aantal punten voor huurwoningen
ook sterk is gestegen, waardoor meer huurwoningen geliberaliseerd kunnen worden verhuurd
en er navenant minder huurwoningen beschikbaar zijn tegen lagere huren (in de gereguleerde
markt). 

De wijziging van het Besluit huurprijzen bepaalt dat de WOZ-waarde maximaal 33% van het
aantal punten mag bepalen. Het zet daarmee een plafond op de mate waarin de WOZ-waarde
het aantal punten bepaalt. Dat helpt in de 5 grote steden, maar het kan ertoe leiden dat
woningen niet meer te huur worden aangeboden maar worden verkocht voor bijvoorbeeld
particuliere bewoning. 

Er wordt te weinig sociale woonruimte gebouwd
Een paar ontwikkelingen waarover HHR zich zorgen maakt:
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Gemeente Oegstgeest
In Oegstgeest is al sinds 2014 geen sociale huurwoning gebouwd. 

De Gemeente heeft zich in de prestatie overeenkomst gecommitteerd om van alle
nieuwbouw 25% voor sociale woningbouw te bestemmen. Oegstgeest zegt ja en doet nee:
Rivierduinen (GGZ instelling) bood circa 250 kamers in het Hoefijzergebouw aan Gemeente
Oegstgeest.  B&W van Oegstgeest heeft dit aanbod niet aangenomen. Het pand is nu
verkocht aan een projectontwikkelaar in Amsterdam-Zuid die het pand heeft gekocht voor €
5.2 M. De projectontwikkelaar wil  250 “statushouders en “spoedzoekers” huisvesten en
sloopt na 5 jaar het pand om daarna woningen te bouwen. 
Er wordt volop gebouwd in Oegstgeest, maar sinds 2014 heeft Oegstgeest nul sociale
huurwoningen gebouwd.  Er zijn sinds 2019 al 2 wethouders afgetreden over de
woningbouw in Oegstgeest.  De Gemeenteraad blokkeerde een bestemmingsplan voor het
Vijverparc. De ontwikkelaar was zeer onaangenaam verrast. Voor De Geesten werd de
bevoegheid om de bestemming te wijzigen naar wonen op het Kasteel en de bijgebouwen
afgestemd. De wethouder trad daarna af.

Leo Helsloot, bestuurslid van HHR en ook van de huurdersvereniging in Oegstgeest: 
Oegstgeest had door het Hoefijzergebouw aan te bieden aan corporatie Meerwonen in
Oegstgeest, in een keer haar achterstand in sociale opgave kunnen inlossen. 
Corporaties kunnen ook onzelfstandige woonruimten (kamers) aanbieden. Dat gaat buiten
het woonruimteverdeelsysteem om, tenzij je die kamers ombouwt naar “onvrije” zelfstandige
woonruimte. Dan kan het ook via het woonruimteverdeelsysteem.
Deze verkoop aan een vastgoedontwikkelaar gaat ten koste van de sociale voorraad in
Oegstgeest. Wij zijn heel erg boos over dit gedoe achter gesloten deuren. Rivierduinen is er
zelf ook boos over. 

Gemeente Noordwijk
Tenhemelschreiend en respectloos naar
woningzoekenden. De Stichting
Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) heeft
geen goed woord over voor het Noordwijkse
plan om maximaal 350 huizen in Bronsgeest
te bouwen. De bedoeling was 660
woningen. Maar de Gemeenteraad van
Noordwijk is teruggekomen op haar
toezegging. Onder “Bollen of Bouwen” leest
u dat ze er in Noordwijk al 30 jaar niet
uitkomen. De huurdersvereniging heeft zich
aangesloten bij de HHR en heeft zich
beklaagd bij de Minister.  Die heeft
verwezen naar een Taskforce, die zo te zien

Gemeente Katwijk
Ook voormalig vliegveld Valkenburg is een
probleem. De gemeente Katwijk zegt dat ze
zo snel mogelijk woningen wil bouwen op
het voormalige vliegkamp Valkenburg. Maar
volgens wethouder Gerard Mostert wil het
Rijksvastgoedbedrijf vasthouden aan de
realisatie van dure woningen.

Dus loopt de sociale woningbouw weer
achter op de beloften. Hier leest u de
toedracht.
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geen bevoegdheden heeft. HHR gaat
ook hier actie op ondernemen.

Gemeente Voorschoten
Corporatie Woonzorg gaat ca. 1200
huurwoningen in Voorschoten verkopen.

Er was moeizaam (lees: geen) contact
tussen de verhuurder en de huurders van
deze vaak slecht onderhouden
huurwoningen. Door toedoen (en
financiering) van HHR hebben we inmiddels
een ordelijk en rechtstreeks contact gemaakt
tussen de Huurdersbelangenvereniging
Voorschoten en de directie van Woonzorg.
HHR is trots op deze nieuwe
bewonersvereniging. We hebben elkaar
bijgestaan in moeilijke tijden en er is een
mooi resultaat uit gekomen. De bewoners
worden onder de termen van de Overlegwet
begeleid naar de nieuwe eigenaars. De
nieuwe eigenaars van deze huurwoningen
komen, zoals het er nu voorligt, uit het
sociaal domein. Daarmee lijkt uitgesloten dat
kopers van deze sociale woonruimte uit het
domein van de vastgoedondernemers/
huisjesmelkers komen. HHR kijkt mee op de
transactie.

Rijn en Venen
Uit de rapportage van Holland Rijnland
wonen blijkt dat de huisvesting van
contingenten (personen die voorheen
intramuraal of beschermd woonden) in Rijn
en Venen, vooral buiten Alpen aan den Rijn,
te kort schiet.

Hoe lossen Nieuwkoop, Boskoop en Ter Aar
dit op? Vroeger was de oplossing: “Taxi naar
Leiden.” Maar die optie is beperkt. De
Binnenvest in Leiden neemt al bijna de helft
van de vraag in de regio voor zijn rekening.
Rijn en Venen zal meer moeten bijdragen.

Hierover is meer inspanning nodig. HHR
kijkt mee op die inspanning.

Samen bestuur en toezicht op orde
Op 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en
Toezicht Rechtspersonen (WBTR). 

De achtergrond:
Incidenten en wantoestanden bij grote scholengemeenschappen en woningcorporaties.
Voorkomen van wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van
posities en andere ongewenste activiteiten.

Het gevolg: bestuursleden worden hoofdelijk aansprakelijk bij: fraude van een ander bestuurslid,
tekortschieten financiële controleetc. Dit moeten de besturen van verenigingen - dus ook
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Website

huurdersverenigingen - in kaart gaan brengen. 

Uw statuten moeten binnen 5 jaar worden aangepast, indien nodig.

Het gaat om de punten
Aansprakelijkheid
Tegenstrijdig belang
Belet en ontstentenis
Meervoudig stemrecht
Toezicht
Bindende voordracht (vereniging)
Raadgevende stem (vereniging)
Ontslag bestuurder (stichting)
Statuten.  

Vragen? Neem contact op met Jacinta!

Contact
Postadres:
Stichting Huurders Holland Rijnland
Platanenlaan 641 
2172 BM Sassenheim

https://huurders-holland-rijnland.email-provider.nl/link/1im7gyv0s4/xqzkalrjkg/cgabdmiks6/xjqayebnks/a0wfoniiwa
https://huurders-holland-rijnland.email-provider.nl/link/1im7gyv0s4/xqzkalrjkg/732rmbitxd/xjqayebnks/a0wfoniiwa

