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Onderwerp
Vaststellen Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Bloemendaal 2021

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 mei 2021; 

gelezen het advies van de commissie Samenleving van 23 juni 2021;

besluit:

De Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Bloemendaal 2021 vast te stellen, met 
ingang van 19 juli 2021 tot en met 31 december 2021.
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Voorgesteld besluit
De Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Bloemendaal 2021 vastte stellen, met 
ingang van 19 juli 2021 tot en met 31 december 2021.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
Op 19 juli 2021 vervalt de huidige 'Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/ IJmond: 
Bloemendaal 2017'. In de huisvestingsverordening zijn regels gesteld voor de toewijzing van 
goedkope huurwoningen. Dit was en blijft nodig omdat sprake is van schaarste aan deze woningen. 
Daarom komt er een nieuwe huisvestingsverordening, die de huidige verordening vervangt op 1 
januari 2022. Het verlengen van de huidige verordening tot deze datum is noodzakelijk, omdat we 
nog niet klaar zijn met een nieuwe verbeterde verordening. Nieuwe uitgangspunten voor de nieuwe 
verordening staan opgenomen in de 'Uitgangspuntennotitie Huisvestingsverordening 2022'. Deze 
wordt ter consultatie bijgevoegd in dit voorstel (bijlage 3).

Er spelen begin 2021 enkele ontwikkelingen die aanleiding geven tot wijzigingen in de 
huisvestingsverordening. Wij willen de ontwikkelingen zorgvuldig bestuderen en maatregelen 
voorbereiden voor een huisvestingsverordening die sturing geeft aan de woonmarkt. Dit lukt niet 
voor 19 juli 2021. Daarom stelt het college de raad voor om de huidige huisvestingsverordening in 
ongewijzigde vorm opnieuw vast te stellen met ingang van 19 juli 2021 tot en met 31 december 
2021 onder de titel 'Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: gemeente Bloemendaal 
2021'.

Volgens de huidige planning geldt het continueren van de huidige verordening tot en met 31 
december 2021. De verordening is bijgevoegd (zie bijlage 1). Het opnieuw en ongewijzigd 
vaststellen - in plaats van de looptijd van de huidige verordening verlengen - is wettelijk vereist 
omdat de Huisvestingswet bepaalt dat een huisvestingsverordening maximaal vier jaar van kracht 
is. Het is logisch dat een huisvestingsverordening niet wordt vastgesteld voor onbepaalde tijd, want 
aan het vaststellen van de verordening zit een inspanningsverplichting vast: zorgen dat de 
schaarste verdwijnt. Gemeenten stellen volkshuisvestingsbeleid op en maken afspraken met 
derden waarmee zij de schaarste bestrijden. Elke vier jaar wordt bij vaststelling van een nieuwe 
huisvestingsverordening beoordeeld of er sprake is van schaarste. De wet bepaalt tevens dat de 
huisvestingsverordening in afstemming met regiogemeenten, corporaties, huurdersorganisaties en 
stakeholders wordt opgesteld.

Regionaal (we zijn immers onderdeel van de woningmarktregio IJmond/Zuid-Kennemerland en 
stemmen de verordening daarom zoveel mogelijk regionaal af) wordt daarom het voorstel gedaan 
om de huidige huisvestingsverordening 'door te laten lopen' tot en met 31 december 2021. In de 
tussentijd wordt op meer zorgvuldige wijze een nieuwe huisvestingsverordening opgesteld, op 
basis van actuele cijfers en met meer inzicht in de wettelijke mogelijkheden om in te grijpen.

Beoogd effect
Op zorgvuldige wijze komen tot een nieuwe huisvestingsverordening.

Politieke keuzeruimte
Het opnieuw en ongewijzigd vaststellen van de huidige huisvestingsverordening is een procedurele 
handeling om de huidige regels over de woonruimteverdeling te continueren en daardoor 
voldoende tijd te hebben voor het opstellen van een nieuwe huisvestingsverordening. De 
uitgangspuntennotitie (bijlage 3) betreft een visie op de nieuwe huisvestingsverordening. De 
definitieve versie zal in Q4 van dit jaar aan de raad worden aangeboden.
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Gedachtegang

Argumenten
1. Een beter beeld van de situatie op de sociale woningmarkt.
In november 2018 zijn verschillende woonruimteverdeelsystemen in de regio Zuid- 
Kennemerland/IJmond samengevoegd in één aanbodmodel onder Woonservice. Woonservice 
concludeert in het evaluatierapport dat de keuzevrijheid en de doorstroming zijn bevorderd, maar 
dat daardoor in alle regiogemeenten minder woningen zijn toegewezen aan woningzoekenden uit 
de eigen gemeente. Gezien de vrij recente samenvoeging van verdeelsystemen moeten ook de 
cijfers over geheel 2020 worden meegenomen. Is er sprake van een eenmalig effect, een 
golfbeweging na de introductie van een nieuw systeem, óf kan er sprake zijn van een trend? De 
cijfers over 2020 komen niet eerder dan in april 2021 beschikbaar. Deze informatie moeten we 
regionaal afstemmen en met de corporaties bespreken. Dat kan niet als een nieuwe 
huisvestingsverordening op 19 juli 2021 wordt vastgesteld.

2. Regels rondom samenstelling woningvoorraad herijken.
Op 1 januari 2021 is de Huisvestingswet gewijzigd. Die wijziging is bedoeld om de mogelijkheden 
van gemeenten te vergroten om vakantieverhuur van woningen te reguleren. Eventuele regels 
hierover moeten in de huisvestingsverordening worden opgenomen. Welke regels dit kunnen zijn, 
was lange tijd niet volledig duidelijk. Het opstellen van nieuw beleid en inspelen op de nieuwe 
wetgeving is niet mogelijk als de nieuwe huisvestingsverordening op 19 juli 2021 wordt 
vastgesteld.

3. Regionale samenwerking vraagt tijd.
Conform de Huisvestingswet, maar vooral omdat de gemeente onderdeel van één 
woningmarktregio Zuid-Kennemerland/IJmond is, stemmen gemeenten de verordening zoveel 
mogelijk af. De regels die de raad in de verordening stelt hebben invloed op het aantal 
woningzoekenden en/of de slaagkansen in andere gemeenten. Daarnaast zijn er corporaties en 
zorgpartijen die actief zijn in meerdere gemeenten, waarvoor het praktisch is om in de basis 
gelijkluidende regels te hebben. Die gelijkluidende regels zijn geen dogma; er is ruimte voor lokaal 
maatwerk. Regionale afstemming kost echter tijd. Dat betekent voor het proces om tot een 
verordening te komen dat de voorbereidingstijd aanzienlijk is waarbij gemeenten hun eigen 
processen volgen en prioriteiten stellen. Een regionaal afgestemde verordening is op 19 juli 2021 
niet haalbaar.

4. Meenemen doelgroepenverordening
In verschillende gemeenten in de regio (dat geldt net zo goed voor Bloemendaal) wordt nagedacht 
over de introductie van een doelgroepenverordening. Met deze verordening kunnen bij 
nieuwbouwprojecten percentages sociale huur en middeldure huur afgedwongen worden. Deze 
verordening leent zich voor afspraken over instandhoudingstermijnen (bijvoorbeeld minimaal 20 
jaar sociale huur) en maximale huurprijzen. Wat de verordening niet regelt is de toewijzing van 
woningen. In de verordening kan Bloemendaal wel opnemen dat het maximale inkomen voor een 
middeldure huurwoning x mag bedragen, maar daar is geen toezicht op. Dat toezicht kan geregeld 
worden in de huisvestingsverordening. Hier kan een vergunningplicht opgenomen worden. Nieuwe 
bewoners moeten dan een huisvestingsvergunning aanvragen, waarbij door de gemeente op het 
inkomen getoetst wordt.

Kanttekeningen
In regio Zuid-Kennemerland/IJmond is er schaarste aan goedkope woningen (zie bijlage 2). Een 
huisvestingsverordening is onontbeerlijk. De huidige verordening met de passendheids- en 
urgentieregels, voldoet voor een groot deel. Er zijn daarom geen grote risico's verbonden aan het 
doorgaan met de huidige verordening. In de tussentijd worden de genoemde ontwikkelingen
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bestudeerd en regionaal besproken. Dit leidt tot ambtelijke voorstellen die worden verwoord in een 
uitgangspuntennotitie die u ter consultatie wordt aangeboden (bijlage 3). De conclusies van deze 
uitgangspuntennotitie worden vervolgens juridisch vertaald in een nieuwe huisvestingsverordening 
voor de periode 2022 t/m 2025.

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. Een verordening vaststellen met een aanzienlijk risico op onvolledigheid, mogelijk juridische 
onnauwkeurigheden en/of conclusies gebaseerd op verouderde en/of beperkte inzichten. 
Uiteindelijk zal er 'iets' gedaan moeten worden met voorgenoemde documenten, wetsvoorstel 
en doelgroepenverordening. Het risico bestaat dat we in de haast een verordening op gaan 
stellen die vervolgens met een paar maanden weer, regionaal, herzien moet worden omdat 
zaken niet volledig opgenomen zijn, onderwerpen toch onvoldoende blijken te zijn geregeld of 
dat maatregelen wellicht niet ingevoerd zijn (maar wei nodig blijken) dan wel te snel zijn 
ingevoerd. Om dit risico te verkleinen stellen we liever een zorgvuldig en dus iets langer proces 
voor.

Middelen
Financiële middelen 
Niet van toepassing.

Personele middelen 
Niet van toepassing.

Organisatorische middelen 
Niet van toepassing.

Participatie
De woningcorporaties in de regio zijn actief betrokken in het proces van het opstellen van de 
uitgangspuntennotitie en worden ook actief betrokken bij het opstellen van de nieuwe 
huisvestingsverordening. Dit voorstel is afgestemd met de regiogemeenten en de 
woningcorporaties.

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

Samenwerking (Heemstede)
De huisvestingsverordening wordt op grond van de Huisvestingswet opgesteld in samenspraak met 
de woningcorporaties, huurdersorganisatie en regiogemeenten waaronder Heemstede.

Vervolgproces/evaluatie
Planning
Juli-September 2021 Uitgangspuntennotitie Raad

Opstellen Huisvestingsverordening
Oktober 2021 Raadssessie beeldvormende avond 

Huisvestingsverordening
December 2021 Vaststelling Huisvestingsverordening

* Raadssessie Woonruimteverdeling moet nog opgenomen worden

Bijlagen
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1. Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Bloemendaal 2021 (2021001774)
2. Schaarste onderbouwing (2021001706)
3. Uitgangspuntennotitie Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond 2022 

(2021001707)

Achterliggende documenten
Huisvestingswet 2014
Woonvisie Bloemendaal 2018 - 2022

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


