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Onderwerp
Vaststellen van de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/ IJmond: Bloemendaal 2022, met 
ingang van 01 januari 2022.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 november 2021; 

gelezen het advies van de commissie samenleving van 1 december 2021;

besluit:

De Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/ IJmond: Bloemendaal 2022 vastte stellen, met 
ingang van 01 januari 2022.
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Voorgesteld besluit
De Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/ IJmond: Bloemendaal 2022 vastte stellen, met 
ingang van 01 januari 2022 met een looptijd van vier jaar.

Aanleiding en beoogd effect
Aanleiding
Op 07 juli 2021 heeft uw raad de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/ IJmond, gemeente 
Bloemendaal 2021 (2021001696) opnieuw ongewijzigd vastgesteld. In het besluit heeft u bepaald 
dat deze verordening een looptijd heeft van 19 juli 2021 tot en met 31 december 2021. De inzet 
bleef om met ingang van 01 januari 2022 te beschikken over een nieuwe regionaal afgestemde 
Huisvestingsverordening.

Bijgevoegd bij het raadsvoorstel van 07 juli jl. was de uitgangspuntennotitie waarin nieuwe 
regionale uitgangspunten en specifieke punten voor Bloemendaal voor de vernieuwde 
Huisvestingsverordening ter consultatie zijn aangeboden. Een nadere inhoudelijke toelichting op de 
uitgangspunten van de nieuwe Huisvestingsverordening heeft in de beeldvormende avond van 25 
november 2021 plaatsgevonden. Ook in andere gemeenten van de regio Zuid-Kennemerland/ 
IJmond zijn de uitgangspunten besproken. De opbrengst van deze bespreking van gemeente 
Bloemendaal en andere gemeenten van de regio zijn verwerkt in de Huisvestingsverordening Zuid- 
Kennemerland/ IJmond, gemeente Bloemendaal 2022, die nu ter behandeling en besluitvorming 
voorligt.

Waar mogelijk gekozen is voor regionale eenduidigheid en waar wenselijk voor lokaal maatwerk.
Zo wordt recht gedaan aan de regionale woningmarkt én de lokale context die per gemeente 
verschilt.

Beoogd effect
Met de Huisvestingsverordening wordt ervoor gezorgd dat schaarse huurwoningen in Bloemendaal 
en de regio Zuid-Kennemerland en IJmond rechtvaardig en evenwichtig verdeeld worden en de 
leefbaarheid wordt beschermd.

Politieke keuzeruimte
Wij stellen uw raad voor om de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/ IJmond, gemeente 
Bloemendaal vast te stellen. Met het vaststellen van deze verordening stelt de raad regels ten 
aanzien van de woonruimteverdeling en de samenstelling van de woningvoorraad. Beschermende 
regelgeving is noodzakelijk om de negatieve effecten van schaarste te bestrijden. De mogelijkheid 
tot het indienen van amendementen voor mogelijke wijzigingen die opgenomen dienen te worden 
in de nieuwe verordening kunnen worden ingediend na de commissievergadering van 1 december.

Gedachtegang
Argumenten
1. Schaarste
In de Huisvestingsverordening legt de gemeenteraad regels vast voor de verdeling van betaalbare 
huurwoningen en de samenstelling van de bestaande woningvoorraad. Dit kan alleen indien sprake 
is van schaarste. Bij het vaststellen van de Woonvisie Bloemendaal 2018-2022 en het 
Woonakkoord 2021-2025 Zuid-Kennemerland I IJmond alsmede bij de Uitgangspunten voor de 
Huisvestingsverordening 2022 zijn de negatieve effecten van schaarste aan woonruimte 
aangetoond en vastgesteld. Een Huisvestingsverordening helpt gemeenten bij de bestrijding van 
negatieve effecten van schaarste aan woonruimte.
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2. Regionale eenduidigheid waar mogelijk, lokaal maatwerk waar wenselijk
De regels in de Huisvestingsverordening 2022 zijn voor een belangrijk deel een voortzetting van de 
regels uit de Huisvestingsverordening 2021, omdat deze in de basis voldeden. Op onderdelen zijn 
regels aangescherpt en toegevoegd. De indeling van de Huisvestingsverordening is aangepast en 
regionaal gelijkgetrokken. Met deze verordening zijn er verdere stappen gezet om de 
urgentieverlening zoveel als mogelijk gelijk te trekken. De uitstroomregeling (Pact voor uitstroom) 
is in de hele regio Zuid-Kennemerland en IJmond gelijkluidend. De belangrijkste regionale 
verschillen betreffen de gehanteerde grens voor wat onder 'betaalbaar' wordt verstaan en de 
toepassing van lokaal maatwerk (bindingseisen). Hieronder volgt een toelichting en motivering van 
de belangrijkste onderdelen van de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/ IJmond, 
gemeente Bloemendaal 2022.

3. Het besluit past binnen het ingezette beleid
Het behoud van betaalbare woonruimte is één van de speerpunten van de Woonvisie Bloemendaal 
2018-2022. In het Woonakkoord 2021-2025 Zuid-Kennemerland I IJmond zijn eveneens o.a. 
betaalbaarheid en leefbaarheid belangrijke speerpunten. Daarnaast is opgenomen dat we de 
nieuwe Huisvestingsverordeningen regionaal afstemmen.

4. Betaalbare vergunningplichtige woningen (artikel 2.1.1)
De wet bepaalt dat gemeenten regels mogen opnemen voor goedkope woonruimte. Voor deze 
woningen geldt dat een huisvestingsvergunning nodig is om deze te mogen bewonen. In de nieuwe 
Huisvestingsverordening Bloemendaal 2022 wordt deze grens net als in de voorgaande 
verordeningen gesteld op woningen tot aan de sociale huurprijsgrens ofwel de liberalisatiegrens (C 
752,33, prijspeil 2021). Tevens wordt in de nieuwe Huisvestingsverordening de grens verhoogt tot 
de middenhuur (C1009). Door een tekort aan betaalbare koopwoningen voor middeninkomens, is 
een steeds grotere groep woningzoekenden in Bloemendaal aangewezen op de middeldure 
huurvoorraad. Volgens het onderzoek 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam 2019' (WIMRA 
2019) is de middensegment huurvoorraad in de regio Zuid-Kennemerland schaars en is niet 
toereikend om de groep woningzoekenden met een middeninkomen in passende en betaalbare 
huisvesting te voorzien.

5. Voorrang op basis van passendheidsregels (artikel 2.3.1)
Het betreft hier regels met betrekking tot inkomen, huishoudsamenstelling en leeftijd. Deze regels 
zijn grotendeels ongewijzigd. De voorrangsregels hebben een positief effect voor de bijpassende 
doelgroep. Naast dat er door deze regels passend gewoond kan worden zijn er positieve gevolgen 
voor de benodigde inschrijftijd en zoektijd. De doorstroomregeling voor senioren is toegevoegd aan 
de passendheidsregels. Daarnaast is toegevoegd dat bij woonruimte, die door verhuurder als 
jongerenwoning is aangewezen, voorrang kan worden verleend aan huishoudens van 27 jaar en 
jonger.

6. Voorrang bij maatschappelijke of economische binding (artikel 2.3.2a)
De Huisvestingswet 2014 gaat uit van vrije vestiging. Beschermende regelgeving voor de 'eigen 
inwoners' is in eerste instantie niet wenselijk. Echter, blijkt dat de verhuisbewegingen vanuit 
Bloemendaal voornamelijk uitstromen naar regiogemeenten. Om inwoners van Bloemendaal een 
kans te bieden in de gemeente zelf wordt op grond van de voorrangsregeling voor 
woningzoekenden met een lokale binding voorrang gegeven aan inwoners van Bloemendaal. Deze 
uitwerking is opgenomen in de toelichting.

7. Voorrang bij urgentie (artikel 2.3.4 t/m 2.3.8)
De regels voor voorrang bij urgentie zijn bedoeld voor woningzoekenden, die dringend een nieuwe 
woning nodig hebben. Zij krijgen onder strikte voorwaarden de indicatie 'urgent'. Dit betekent dat 
de inschrijftijd dan niet meetelt. Bij voorrang op basis van urgentie is onderscheid te maken tussen 
wettelijke groepen en overige urgentiedoelgroepen. De doelgroepen vooreen urgentie zijn in de
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nieuwe verordening hetzelfde als in de huidige verordening. Wel zijn deze doelgroepen 
artikelsgewijs aangepast om eenheid te verkrijgen in de regionale verordeningen en is toegelicht of 
de urgentie een lokaal dan wel een regionaal karakter heeft. Voor een urgentie op basis van de 
uitstroomregeling (i.e. woonruimte aansluitend op, of ter vervanging van een verblijf in een 
instelling op sociaal, maatschappelijk of medisch terrein) is regelgeving opgenomen conform het 
convenant 'Uitstroomregeling Pact, regio IJmond 81 Zuid-Kennemerlanď dat in oktober 2021 is 
getekend door partijen. Een verordening benoemt de urgente doelgroepen. De uitvoering is 
vastgelegd in de beleidsregels Woonurgentie. Deze beleidsregels worden in 2022 geactualiseerd.

Handhaving en toezicht 
N.v.t.

Kanttekeningen
1. Einde looptijd huidige Huisvestingsverordening nadert. In de huisvestingswet is vastgelegd dat 
gemeenten voor de duur van ten hoogste vier jaar een verordening mogen vaststellen met daarin 
regels opgenomen met betrekking tot woonruimteverdeling van goedkope woonruimte en de 
samenstelling van de woonruimtevoorraad. De huidige Huisvestingsverordening vervalt 1 januari 
2022.

2. Het verhogen van de huurgrens in de verordening is een risico. Voor ontwikkelaars en 
verhuurders zijn extra beperkende regels een drempel om te investeren. Bovendien kunnen 
huishoudens die met spoed een woning nodig hebben niet meer buiten de woonruimteverdeling om 
een woning bemachtigen. De vrije sector woningen fungeren als smeermiddel op de woonmarkt.
Om dit risico te beperken monitoren we de ontwikkelingen hierin regionaal, zodat hier snel op 
geanticipeerd kan worden.

3. Lokale binding als beschermde regelgeving voor eigen inwoners. Lokale voorrangsregels 
belemmeren het functioneren van een vrije woningmarkt. Dergelijke regelgeving dient zo min 
mogelijk toegepast te worden. Tegelijkertijd moeten gemeenten maatwerk kunnen leveren om 
negatieve effecten van schaarste te voorkomen. In Bloemendaal is gekozen om de al bestaande 
bindingseis uit de voorgaande verordening te behouden, omdat er sprake is van een zeer hoog 
percentage uitstromende verhuisbeweging naar de regiogemeenten toe. De maatregel ondersteunt 
lokale woningzoekenden en bevordert de lokale doorstroming op de woonmarkt. Inzet van dit 
instrument wordt ondersteund door de woningcorporaties, die actief werkzaam zijn in 
Bloemendaal.

Alternatieven
1. Geen Huisvestingsverordening vaststellen. Geen verordening betekent geen sturing op de 
woonruimteverdeling. Dat betekent minder grip op de urgentie (alleen nog de wettelijke 
categorieën) en minder sturing op 'passend wonen' als hiervoor toegelicht. In tijden van schaarste 
is dit niet wenselijk.

2. Geen gelijkluidende regionale verordening vaststellen met een aanzienlijk risico op beperkte 
inzichten en geen regionale afstemming. Gemeente Bloemendaal is onderdeel van de 
woningmarktregio Zuid-Kennemerland/ IJmond. Als regio geven we uitvoering aan het 
Woonakkoord Zuid-Kennemerland/ IJmond. Hierin is opgenomen dat we de nieuwe 
Huisvestingsverordeningen regionaal afstemmen. Er is dan ook intensief samengewerkt bij de 
totstandkoming van de huisvestingverordening. Wanneer Bloemendaal niet gelijktijdig en een 
gelijkluidende verordening opstelt voldoet zij niet aan haar verplichting, zoals benoemd in het 
Woonakkoord Zuid-Kennemerland/ IJmond. Daarnaast kunnen onwenselijke (waterbed)effecten 
ontstaan voor de gemeente zelf en kunnen ook regiogemeenten hier last van ondervinden.
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Overwegingen van het college
N.v.t.

Middelen
Financiële middelen
Aan het besluit als zodanig zijn geen kosten verbonden.

Personele middelen 
N.v.t.

Organisatorische middelen 
N.v.t.

Participatie
De woningcorporaties in de regio zijn actief betrokken in het proces van het opstellen van de 
Huisvestingsverordening. Dit voorstel is afgestemd met de regiogemeenten, Woonservice en de 
woningcorporaties.

Communicatie
Als de raad instemt met het voorstel, zal de verordening gepubliceerd worden op Overheid.nl.

Relatie met regionale samenwerking
Gemeente Bloemendaal is onderdeel van de woningmarktregio Zuid-Kennemerland/ IJmond. Als 
regio geven we uitvoering aan het Woonakkoord Zuid-Kennemerland/ IJmond. Hierin is opgenomen 
dat we de nieuwe Huisvestingsverordeningen regionaal afstemmen. Er is dan ook intensief 
samengewerkt bij de totstandkoming van de huisvestingverordening. Ook woningcorporaties en 
huurdersorganisaties zijn actief betrokken. Het resultaat is een Huisvestingsverordening die 
regionaal is afgestemd en in de basis gelijkluidend is, met op onderdelen lokaal maatwerk. Er 
blijven immers verschillen bestaan tussen gemeenten. Het vaststellen van de 
Huisvestingsverordening is een verantwoordelijkheid van iedere gemeenteraad afzonderlijk.

Vervolgproces/evaluatie

Vervolgproces
Na het vaststellen van de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond, gemeente 
Bloemendaal 2022 nadere beleidsregels omtrent woonurgentie ontwikkeld en regionaal afgestemd.

Evaluatie
De ontwikkelingen worden jaarlijks regionaal gemonitord.

Bijlagen
» Bijlage 1: Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/ IJmond: gemeente Bloemendaal 2022 

(2021003064)
» Bijlage 2: Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/ IJmond: gemeente Bloemendaal 2021 

(2021001774)
» Bijlage 3: Uitgangspuntennotitie (2021001707)

Achterliggende documenten
» Huisvestingswet 2014 
« Woonvisie Bloemendaal 2018 - 2022
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