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Van:   College van B&W 

Datum: 14 december 2021 

Nummer: 2021003689 

Onderwerp: Amendement Huisvestingsverordening 2022 

 

 

 

Aanleiding 

Door Hart voor Bloemendaal is een amendement ingediend waarin het besluit tot een drietal 

wijzigingen staat opgenomen.   

 

Amendement 

Besluit: 

De volgende wijzigingen aan te brengen aan de Huisvestingsverordening 2022. 

a. Onder de begripsbepalingen in te voegen: 

Bennebroek: De kern Bennebroek bestaande uit alle adressen met de plaatsaanduiding 

Bennebroek in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. 

b. Aan artikel 2.3.2. aan lid 2 na de laatste zin toe te voegen: 

Als uitgangspunt geldt dat deze 25 procent van de woonruimten in Bennebroek bij voorrang 

worden toegewezen aan woningzoekenden uit Bennebroek. 

c. De toelichting van de Huisvestingsverordening 2022 hierop aan te passen. 

 

Advies 

Het college adviseert negatief.   

 

Toelichting op advies 

De Huisvestingswet 2014 gaat uit van vrije vestiging. Beschermde regelgeving voor ‘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. In de 

huisvestingsverordening is de voorrangsregel in art. 2.3.2, lid 2 opgenomen waarin als 

uitgangspunt geldt dat 25% (dat is het wettelijke maximum, namelijk de helft van de 50% die als 

voorrang in de regio geldt) van de sociale huurwoningen bij voorrang kan worden toegewezen uit 

woningzoekenden die economische en maatschappelijke binding hebben met de gemeente 

Bloemendaal, waaronder ook bewoners uit Bennebroek.  

 

Bennebroek is gelegen binnen de uiterste hoek van de woningmarktregio waarop de 

Huisvestingsverordening ziet (van Heemskerk tot aan Bennebroek). Inwoners uit Bennebroek 

krijgen hierdoor wel voorrang bij woningen in Heemskerk, maar niet voor woningen in bijvoorbeeld 

het dichtbij gelegen Hoofddorp en Hillegom. Zodoende is het voorstelbaar om de zin ‘Als 

uitgangspunt geldt dat deze 25 procent van de woonruimten in Bennebroek bij voorrang worden 

toegewezen aan woningzoekenden uit Bennebroek.’ toe te voegen. Hierdoor blijft de regeling 
gelden voor inwoners uit de gehele gemeente Bloemendaal maar is het uitgangspunt eerst 

inwoners uit Bennebroek de woning aan te bieden. Gelet op dat er binnenkort 84 nieuwe sociale 

woningen worden toegevoegd aan de sociale woningmarkt in Bennebroek door het plan van Park 

Vogelenzang lijkt het de gemeente goed dat er binnen het dorp doorstroming plaats vindt. 

 

Anderzijds benadeelt het voorrang verlenen aan inwoners uit Bennebroek boven overige inwoners 

van de gemeente Bloemendaal indirect de overige inwoners uit andere dorpskernen. Het is immers 

enkel mogelijk om slechts 25% van de sociale huurwoningen met voorrang toe te wijzen. Het 

college wil er zijn voor alle Bloemendalers, waaronder ook inwoners uit Bennebroek, maar vindt het 

niet eerlijk tegenover inwoners uit andere dorpskernen om dit in de huisvesting als zodanig op te 

nemen. Met de huidige voorrang kunnen ook inwoners uit Bennebroek uit de voeten en ontstaan 

gelijke kansen voor alle inwoners uit Bloemendaal.  

 

Derhalve adviseren wij negatief. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 
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