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Verslag thema-avond HHR 13 december 2017 
Datum: 13 december 2017 
Tijd: 19.30 uur 
Locatie: Recreatiezaal “Heemwijck” 5e etage, aan de Narcissenlaan 138 Ate Oegstgeest 
Aanwezig: HHR dagelijksbestuur en bestuursleden: 
HMW: Wilma Bokma, Nico van der Meij  / HHR en HBT.: Cor Vink (Voorzitter) / 
De Huurderij: Jacinta Boere (Secretaris), Jan Matze / HBNZ: Tjalling Scheumie / 
HBVB: Edith Lieste (Penningmeester), Albert Valkenburg 
Presentielijst  thema-avond 13-12-2017: 
Woningcorporatie Rijnhart Wonen: / Remko Adema, Paulien Uijlenbroek 
Woningcorporatie STEK:  Jolanda de Vries 
Woningcorporatie Meerwonen: Marika Nijssen,  Henriette Maaskant 
Woningcorporatie Vooruitgang: Hester Kuhn 
Woningcorporatie Ons Doel: Esmee van de Werf, Timo van Essen 
Urgentiecommissie Holland Rijnland: Tessa van Santen, T. Kranenburg 
Gemeente Hillegom / Lisse / Teylingen: Agnes Gielen, Marianne de Groot 
Huurdersorganisatie HBE Leiden:, Elger Niels, H. Sievat 
Huurdersorganisatie HBV Nieuwkoop: Edwin Hoogenboom, J.N. van Buuren 
Huurdersorganisatie HBNZ: Jet de Jong 
Huurdersorganisatie HBT: Geke Boes 
Gespreksleider en mede voorzitter thema-avond: Gerard van der Hoeven 
Afwezig: Woningcorporatie De Sleutel: Gerda van der Berg (afgemeld) 
Huurdersorganisatie HBOL: Sophie Eversteijn 
Woningcorporatie HABEKO: L. van de Krabben (afgemeld) 
 Huurdersorganisatie HBE: Marianne Mooijen 
Notulen: Usha 
Op 13 december jl. is de thema-avond  “Knellend Bezit/Urgentie” gehouden op bovengenoemd 
adres. De thema-avond wordt geleid door gespreksleider de heer Gerard van der Hoeven uit 
Zoeterwoude . 

Om 19.40 uur opent Cor Vink (voorzitter HHR) de thema-avond en heet iedereen welkom. 

Jacinta Boere geeft aan dat mevrouw Gerda van der Berg (Woningcorporatie De Sleutel) wegens 
ziekte niet aanwezig kan zijn. Dit geldt ook voor Theo van de Werff ( De Huurderij) en de heer L. van 
der Krabben van (Woningcorporatie HABEKO). 

Onderwerpen thema-avond: 
1. Inleiding door de heer Gerard van der Hoeven 
2. Mutatiebeleid en vermogen. “Knellend bezit” 
3. Casus Gemeente Hillegom. Lisse teylingen 
4. Urgentie”  hoe werkt het 
5. Pauze 
6. Discussie en Vragen 

De heer Gerard van der Hoeven geeft eerst een inleiding over de thema-avond en vertelt een stuk 
geschiedenis over het ontstaan van RK woningcorporatie ST Willibrord in Zoeterwoude nu 70 jaar 

https://huurdershollandrijnland.nl/thema-avonden/thema-avond-23-december-2017/


geleden. Op deze thema-avond zullen drie sprekers die ieder maximaal 20 minuten aanbod komen 
om hun presentatie d.m.v. facsheets over “Urgentie” en muteren met vermogen te geven. Het is de 
bedoeling dat het een open avond wordt. Informeel.. 

Sprekers zijn: 

 De heer Remko Adema van Woningcorporatie Rijnhart Wonen in Leiderdorp 
 Mevrouw Agnes Gielen van Gemeente Hillegom / Lisse / Teylingen 
 Mevrouw Tessa van Santen van Urgentiecommissie 

De heer Remko Adema geeft aan hoe het mutatieproces binnen de corporatie werkt. Het betreft een 
woning, het verhuren hiervan en het bepalen van de prijs. Het verhuren van een woning kan via 
directe bemiddeling (statushouders) of via woningnet (inschrijfduur) verlopen. Woningnet kent het 
systeem lokaal maatwerk of regulier (urgentie met inschrijftijd). Verder geeft hij uitleg over het 
passend toewijzing van een woning. Hier wordt gekeken naar de inkomensgroepen, de huurprijzen, 
omvang van huishouden en het vermogen. Passend toewijzen heeft ook betrekking op de 
huurtoeslag naar inkomens tot €  22.400 (1 persoonshuishouden) en € 30.000 (2 
persoonshuishoudens). Het is vraag en aanbod van woningen. Het vermogen (inkomen) bepaald 
voor welke woning iemand in aanmerking komt.  Hiervoor is een rekenmethode toegepast. De 
Overheid bepaalt n.a.v. inkomen en vermogen of iemand recht heeft op huurtoeslag. 

Mevrouw Agnes Gielen geeft een aantal voorbeelden van urgentiegevallen. Zij geeft aan dat van de 
100 casussen er 16% van de problemen d.m.v. samenwerking opgelost worden. De 
woningcorporatie doet de eerste selectie van urgentie aanvragen. Urgentie aanvragen dienen 
schriftelijk te gebeuren en met een gegronde reden. Mensen voelen zich niet gehoord bij de 
urgentiecommissie en de corporaties. Hierbij geeft zij een voorbeeld van een gescheiden gezin 
waarbij de moeder geen woning had maar de vader wel. De kinderen konden in dit geval dan bij de 
vader terecht. Zelfs als iemand een woning achter laat krijgt desbetreffende persoon geen urgentie. 
Corporatieraad behandelt schrijnende gevallen die meer aandacht nodig hebben en er kan dan een 
uitzondering wordt gemaakt.. 

Mevrouw Tessa van Santen (Secretaresse urgentiecommissie) legt uit hoe de urgentieregeling tot 
stand komt. Woningzoekende moet met alle gegevens (eigen verklaring woningzoekende ect.) het 
urgentieverzoek bij de woningcorporatie indienen. Daarna krijgt de woningzoekende een gesprek 
met een intaker van de woningcorporatie. De woningcorporatie stuurt het verzoek naar de 
urgentiecommissie. Voor het in behandeling nemen van de urgentie aanvraag wordt er een pre-
advies gemaakt door urgentiecommissie. Om in aanmerking te komen moet gekeken worden of 
iemand een economische of maatschappelijke binding heeft in de regio. Er wordt ook gekeken naar 
het vermogen van woningzoekende. Bij overwaarde van een woning wordt geen urgentie toegekend. 
In sommige gevallen wordt er wel uitzonderingen gemaakt. Dit hangt van de situatie van de 
aanvrager af. Er wordt gekeken naar maatwerk. Buren overlast valt niet onder urgentie. Een 
aanvraag kan 3 maanden duren en soms kan het binnen 6 weken afgehandeld worden. Voor de 
urgentie aanvraag dient de urgente woningzoekende ook een leges te betalen van € 65,00. Zodra de 
leges betaald is, kan de urgentiecommissie het verzoek in behandeling nemen en dit duurt ongeveer 
8 weken. Urgentiecommissie bestaat uit 7 leden die het verzoek in behandeling neemt en tot een 
oplossing komt. 

Aan het einde van de presentaties nam de heer Gerard van der Hoeven het woord. Hij merkte op dat 
mensen rationeel proberen te denken en niet emotioneel in soortgelijke situaties. 

Na de presentaties mochten er vragen gesteld worden. 

Wanneer kan men een urgentie aanvragen? Kan het bij terugval van inkomen? 

Medisch: Als een woning geen lift heeft / Iemand die psychosociaal is (zelfmoord). 



Financieel: Inkomensdaling door werkloosheid of ziekte 

Mantelzorg verlening  /  Vrouwenopvang / Toepassing hardheidsclausule 

Hoe zit het met belasting vrijstelling en huurtoeslag? 

Urgentie: Kan iemand zelf voorzien van inkomen. Iemand die voldoende inkomen heeft kan zich 
voorzien van particuliere huurwoning. 

Pauze 
Discussie en vragen: 
Jacinta Boere: Wordt de urgentie aanvraag door de Corporatie  bepaald, of kan men altijd een 
urgentie aanvraag doen? 
Paulien Uijlenbroek (Rijnhart Wonen) : Urgentie aanvragen komen bij de woningcorporatie binnen en 
er wordt een intake gehouden met de aanvrager (woningzoekende) en de aanvraag wordt 
vervolgens doorgestuurd naar de urgentiecommissie ter afhandeling. DE Corporatie geeft uiteindelijk 
een advies aan de aanvrager of het de moeite loont om een aanvraag te doen. Uiteindelijk moet de 
aanvrager voor de urgentie aanvraag  €65,00  betalen aan de urgentie commissie en duurt de 
afhandeling  ongeveer 8 weken. Als een urgentie aanvraag afgewezen wordt dan krijgt de aanvrager 
geen geld terug. 

Jacinta Boere: Na het verkrijgen van een urgentieverklaring, en de 6 maanden zijn verlopen en de 
urgente persoon heeft al een aantal woningen geweigerd, wordt hij dan verlengd? 

Tessa van Santen: Nadat de urgentieverklaring geregeld is dient de aanvrager zelf een woning te 
zoeken. Hij mag niet shoppen naar een woning. Als de woningcorporatie een woning aanbied dan 
moet de woningzoekende de woning accepteren en anders wordt bij weigering van de woning de 
urgentieverklaring ingetrokken van desbetreffende woningzoekende. Bij het niet accepteren van een 
woning moet woningzoekende tekenen dat hij/zij de woning geweigerd heeft. 

Tjalling Scheumie: Wie bepaald wat passend is voor woningzoekende? 

Tessa van Santen:  Etage woning / aantal kamers in de woning / huur passend bij inkomen van 
woningzoekende. Maatwerk komt ook van toepassing. Regionaal breed geregeld. 

Edith Lieste: Mag een maatschappelijkwerk(st)er intake houden met woningzoekende betreft een 
urgentie aanvraag en is er 8 weken voor nodig om een urgentie aanvraag in behandeling te nemen? 

Tessa van Santen: Legt de procedure van urgentie aanvraag uit. De afhandeling van een urgentie 
aanvraag duurt 8 weken maar als de leges betaald is kan de afhandeling binnen 4 weken gedaan 
worden. 

Urgentie aanvraag is €65. Wie bepaald dat bedrag en waarom is het bedrag zo hoog? 

Tessa van Santen: Holland Rijnland bepaald de leges van een urgentie aanvraag. De kosten is voor 
de administratieve werkzaamheden die gemoeid zijn voor de urgentie aanvragen. 

Bij welk bedrag van het vermogen wordt gekeken? 

Paulien: Er wordt gekeken naar inkomen / is het sociaal huur of overwaarde van een koopwoning. 

Jolanda de Vries: De beslissing ligt niet bij de corporatie en het is een heel ingewikkeld materie. De 
urgentiecommissie is er om de aanvragen af te handelen. Er heerst schaarste in socialel 
huurwoningen. 



Agnes Gielen: Burgemeesters en wethouders gaan niet in gesprek met woningzoekenden. 
Gemeente verwijst naar dak- en thuislozen in Leiden. In 2020 worden dak- en thuislozen 
ondergebracht bij de gemeente. 

Tessa van Santen: Holland Rijnland voert de bepalingen uit voor de woonruimteverdeling. 
Gemeenten hebben  hierover geen bevoegdheid. 

Hoe groot mag het vermogen zijn? Daarbij een aantal opmerkingen bv Hoelang jezelf moet voorzien. 
Van Tessa van Santen: Dat hangt af van de casus. 

Hoezo casus gebonden? 

Tessa van Santen: 

Het is van belang hoelang een woningzoekende ingeschreven staat / Hoeveel overwaarde iemand 
op een koopwoning heeft (€ 30.000,– of € 50.000,–) / Hoe groot het gezin is. 

Maakt het een verschil of het een sociaal huurwoning of vrije sector woning is? Er worden naar 
verschillende dingen gekeken. Voorbeeld naar getallen, wat speelt er in het land, schulden n.a.v. het 
kopen van een woning ect. Op een inkomstenbelasting formulier is alle gegevens te achterhalen.  Er 
worden een aantal casussen besproken. 

Paulien Uijlenbroek: Burenoverlast valt niet onder urgentie aanvraag. Dit wordt door buren 
bemiddeling opgelost. 

Kun je nog steeds je huis verkopen en daarna in en sociaal huren? 

Remko Adema: Dat kan als iemand niet genoeg pensioen krijgt en niet genoeg inkomen heeft. 

Het gaat niet over het vermogen op de bank, maar over het inkomen. 

Voorzitter Gerard van der Hoeven houdt het slotwoord van deze avond. 

Voorzitter HHR Cor Vink bedankt alle sprekers en bedankt ook alle genodigden. Jacinta Boere kreeg 
een bos bloemen aangeboden voor alle moeite die zij voor deze thema-avond gedaan had. 

Sluiting om 22.00 uur.    

 

   


