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Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Op 17 juni 2019 heeft u gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is om woningen van het 

woningbedrijf, die worden aangeboden op de site van WoonMatch, eerst 10 dagen beschikbaar te 

houden voor de inwoners van Koggenland en de resultaten uiterlijk voor het einde van het jaar aan 

de raad voor te leggen. 

 

Hierbij ontvangt u het besluit van het college en een toelichting daarop.  

 

COLLEGEBESLUIT 

1. Het college is tot de conclusie gekomen dat het op grond van de Huisvestingswet 2014 juridisch 

niet mogelijk is woningen die worden aangeboden via WoonMatch, eerst 10 dagen beschikbaar 

te houden voor inwoners van Koggenland.  

 

Daarnaast besluit het college: 

2. Een deel van onze woningen in kleine dorpskernen op WoonMatch specifiek te labelen als 

jongerenwoning. 

3. Het aanbod van nieuwbouw koopwoningen in eerste instantie uitsluitend lokaal te adverteren. 

 

TOELICHTING OP HET BESLUIT 

Besluit 1 

Uitgangspunt van de Huisvestingswet 2014 is het recht van vrije vestiging voor alle inwoners van 

Nederland. De burger mag daarom zo min mogelijk in de weg worden gelegd in zijn of haar wens 

om zich ergens te vestigen. Het beperken van het recht op vrije vestiging/keuzevrijheid is aan 

strenge regels gebonden. In de Huisvestingswet2014 is bepaald dat voor een voorrangsregeling 

aangetoond moet worden dat er schaarste is.  

 

Alleen in geval van aantoonbare schaarste – die niet door nieuwbouw kan worden opgeheven - mag 

er een huisvestingsverordening (met voorrangsregeling) opgesteld worden. De verordening mag 

voor maximaal 4 jaar gelden en er mag maximaal 25% naar eigen inwoners gaan.  

 

Ook al kan niet iedereen direct in de eigen woonkern terecht, is er in Koggenland geen sprake van 

schaarste. Koggenland mag immers woningen bouwen op basis van de eigen woningbehoefte en dit 

gebeurt ook. Uit de toewijzingen  uit  Woonmatch blijkt bovendien dat - ook zonder 

huisvestingsverordening en zonder voorrang - al meer dan de helft naar eigen inwoners gaat. Dit 

betekent dat wat in een verordening geregeld had kunnen worden, al via ‘natuurlijke weg’ gebeurt. 
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Van: College van Burgemeester en Wethouder 

Datum: 27 november 2019 

Onderwerp: Motie lokale toewijzing van 17 juni 2019 

Zaaknr. ZK19003365 

*D19.011695* 
D19.011695 



 

MEMO (VERVOLG) 

Blad 

2 van 4 

Besluit 2 

Door een deel van onze (nieuwbouw en bestaande) woningen in kleine dorpskernen op WoonMatch 

specifiek te labelen als jongerenwoning, hebben jongeren in de kleine dorpskernen ondanks een 

kortere inschrijfduur, toch betere kansen. Daarnaast zullen we op de website van de gemeente en 

het woningbedrijf jongeren adviseren om zich in te schrijven op WoonMatch zodra ze 18 jaar 

worden.  

 

Besluit 3 

De aangenomen motie richt zich niet op koopwoningen, maar hiervoor geldt grotendeels hetzelfde 

als voor huurwoningen. Ook de wetgeving (recht op vrije vestiging) is gelijk.  Door het aanbod van 

door de gemeente te bouwen koopwoningen in eerste instantie uitsluitend lokaal te adverteren, 

worden de kansen van inwoners in de desbetreffende kern vergroot. 

 

AANVULLENDE INFORMATIE 

Op 26 juni 2019 is de raad tijdens een raadsledenbijeenkomst geïnformeerd over de proef met een 

nieuw woonruimteverdeelsysteem. De proef gaat op 1 januari 2020 van start. Zie ook bijgevoegd 

persbericht van 1 november 2019. 

 

Minimaal 50% van de te verhuren sociale huurwoningen wordt vanaf januari 2020 in Woonmatch 

West-Friesland aangeboden en toegewezen op basis van de langste inschrijfduur. Daarnaast zal 20% 

worden gereserveerd voor urgente woningzoekenden. De resterende 30% wordt toegewezen aan 

spoedzoekers (5%), doorstromers (20%) of als bijzondere toewijzing (5%). 

 

Binnen de regionale afspraken kan de groep doorstromers niet beperkt worden tot inwoners van  

Koggenland. Doorstromers laten een huurwoning achter in West-Friesland. De groep ‘bijzondere 

toewijzing’ is bedoeld voor maatschappelijke uitstroom uit daklozenopvang of hechtenis of 

schrijnende noodsituaties.  

 

Het nieuwe woonruimteverdeelsysteem geeft geen handvatten voor lokale toewijzing. Het labelen 

van woningen voor doorstromers brengt waarschijnlijk wel de gewenste doorstroming op gang 

binnen West-Friesland. 

 

OVERIGE OVERWEGINGEN 

 Het opstellen en vaststellen van een nieuwe Huisvestingsverordening voor de regio West-

Friesland kost minimaal 6 tot 9 maanden. Daarvoor moet ook de op 1 juli 2019 door de raad 

vastgestelde ‘Regionale urgentieverordening Huisvestingswet West-Friesland gemeente 

Koggenland 2019’ weer worden ingetrokken.  

 Een eventuele nieuwe Huisvestingsverordening (met voorrangsregeling) is juridisch kwetsbaar 

bij toetsing door een rechter. Er is immers geen grondslag voor een voorrangsregeling. 

 Het risico op imagoschade en mogelijk aansprakelijkheid is reëel. Zie ook berichtgeving rondom 

de gemeente Medemblik en het onterecht hanteren van een voorrangsregeling bij de toewijzing 

van nieuwe woningen in Nibbixwoud  in het NHD, editie West-Friesland van 7 november 2019. 
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Persbericht wijziging woonruimteverdeling.   Definitieve versie 28-10-2019 

Verzending ochtend van 1 november 2019.  
 

Spoedzoeker huurwoning krijgt een kans in 

West-Friesland 
 

In de regio West-Friesland bieden de sociale verhuurders vanaf januari 
2020 een deel van hun aanbod met voorrang aan spoedzoekers aan. Dit 

om woningzoekenden in een benarde woonsituatie een betere kans te 
geven op een passende woning.   
Daarmee is West-Friesland de eerste regio die via het 

woningzoekendensysteem woningen aanbiedt voor spoedzoekers. Ook 
wordt een deel van het aanbod met voorrang toegewezen aan 

doorstromers die een sociale huurwoning achterlaten. 
 
Noodsituaties en spoedzoekers 

Door de opgelopen wachttijd komen veel woningzoekenden in de knel. Voor 
echte noodsituaties is er de urgentieregeling. Maar niet alle mensen met spoed 

komen hiervoor in aanmerking. Daarom starten de sociale verhuurders met een 
proef van een jaar waarin een beperkt deel van de vrijkomende huurwoningen 
met voorrang wordt toegewezen aan spoedzoekers.  

 
Doorstroming sociale huurmarkt 

Naast de mensen in een benarde woonsituatie, moeten ook andere 
woningzoekenden een kans krijgen. Daarom wordt de doorstroming vanuit een 
huurwoning bevorderd. Meer doorstroming leidt uiteindelijk tot meer 

huishoudens met een huurwoning die bij hen past. Daarom wordt vanaf januari 
2020 een deel van de vrijkomende huurwoningen met voorrang toegewezen aan 

doorstromers die een sociale huurwoning leeg achterlaten in West-Friesland. 
 
Onderzoek onder woningzoekenden 

Veel mensen doen een beroep op een sociale huurwoning. Hoewel er veel sociale 
huurwoningen worden bijgebouwd, blijft het lastig te voldoen aan de grote 

vraag.  
De wachttijd om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning is in de 
afgelopen jaren voor alle doelgroepen verder gestegen. 

De sociale verhuurders in West-Friesland willen hier iets aan doen. In het 
voorjaar van 2019 is er daarom onderzoek gedaan onder de woningzoekenden in 

West-Friesland. Bijna 3.500 mensen hebben de enquête ingevuld. Hieruit bleek 
dat er draagvlak is voor het huidige systeem, maar dat er meer gedaan mag 

worden voor mensen die in een benarde woonsituatie zitten. Tegelijkertijd werd 
aangegeven dat ook andere woningzoekenden nog aan de beurt moeten kunnen 
komen. 

 
Verdeling van het woningaanbod in 2020  

Minimaal 50% van de te verhuren sociale huurwoningen wordt vanaf januari 
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2020 in Woonmatch West-Friesland aangeboden en toegewezen op basis van de 
langste inschrijfduur (zoekdatum). Daarnaast zal 20% worden gereserveerd voor 

urgente woningzoekenden. De resterende 30% wordt op basis van lokale 
afspraken toegewezen aan spoedzoekers of als bijzondere toewijzing. 

 
Start van de proef 
Begin november krijgen alle actief woningzoekenden een bericht over de nieuwe 

mogelijkheden om zich als doorstromer of spoedzoeker te registreren. Het 
woningaanbod voor spoedzoekers en doorstromers zal vanaf januari 2020 

geadverteerd worden op de website www.woonmatchwestfriesland.nl. Na een 
jaar vindt er een evaluatie plaats en zal besloten worden of deze veranderingen 
een definitief karakter krijgen.  

 
Deelnemende corporaties en gemeenten 

Deze proef is een initiatief van de sociale verhuurders in West-Friesland. Hiermee 
werken zij samen aan een eerlijke verdeling van sociale en betaalbare 
huurwoningen. 

Deze verhuurders zijn: De Woonschakel, Gemeentelijk Woningbedrijf 
Koggenland, Gemeentelijk Woningbedrijf Opmeer, Het Grootslag, Intermaris, 

Welwonen en Wooncompagnie. 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Noot voor de redactie 

Bij vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Femke Risch, 
persvoorlichting Woningcorporatie Intermaris, telefoon 06 – 12 99 11 81  
 

 
 

 

 

 

http://www.woonmatchwestfriesland.nl/

