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Geacht College en leden van de Gemeenteraad, 

 

Bij deze brief bieden wij u de rapportage woonruimteverdeling 2014 aan. Wij doen hierin verslag van 

de verdeling van vrijkomende woningen uit ons woningbezit. 

 

Voor het eerst omvat de rapportage niet alleen woningen in Ridderkerk, maar ook ons woningbezit in 

Albrandswaard. Waar mogelijk is onderscheid gemaakt tussen deze deelmarkten. 

 

U vindt in de rapportage onder andere: 

 

▪ Slaagkansen: De kans dat een woningzoekende een woning vond én toegwezen kreeg lag op 

24,1%, wat theoretisch betekent dat ruim vier jaar gewacht moet worden op een woning. In de praktijk 

is de gemiddelde wachttijd korter, alhoewel het voor doorstromers in 2014 slechts één maand 

scheelde. Starters stonden gemiddeld drie jaar en twee maanden ingeschreven op het moment dat zij 

een woning vonden. 

 

Verschillende groepen krijgen bijzondere aandacht binnen het regionale woonruimteverdeelsysteem: 

starters, huishoudens uit de aandachtsgroep/doelgroep tot € 34.678 (inkomen), grote gezinnen en 

senioren. Voor al deze groepen geldt dat zij in 2014 prima hun weg vonden op de huurwoningmarkt 

met een gelijke of zelfs grotere kans van slagen dan andere groepen. 

 

▪ Lokale en niet-lokale woningzoekenden: Ook de verhoudingen tussen lokale en niet-lokale 

woningzoekenden komen veelvuldig in (sub)regionaal verband aan de orde, bijvoorbeeld ook in het 

aanpassingstraject van de verordening woonruimtebemiddeling. In Ridderkerk zagen we tussen 2009 

en 2012 steeds 55-60% van de vrijkomende woningen verhuurd worden aan lokale woningzoekenden 

en 33% aan woningzoekenden uit de regio. In 2014 ging ruim 65% van de vrijkomende woningen naar 

een Ridderkerks huishouden. 

 

▪ Uitverhuizingen t.b.v. herontwikkeling: De uitverhuizing van bewoners van het 

herontwikkelingsgebied in Centrum had invloed op verschillende aspecten van de 

woonruimteverdeling in 2014, bijvoorbeeld op de slaagkansen van urgenten, het aantal buiten de 



krant om verhuurde woningen en de acceptatiegraad. Over het algemeen kan echter geconstateerd 

worden dat deze uitverhuizingen de markt niet bijzonder verstoord heeft. 

 

▪ Betaalbaarheid: Er werd veelvuldig gestuurd op inkomen om te zorgen dat de betaalbare voorraad 

terecht komt bij de lagere inkomensgroepen. Woonvisie verhuurde in 2014 97% van de betaalbare 

voorraad aan een huishouden met een inkomen tot € 34.678. De BBSH-aandachtsgroep slaagde 

vooral, voor meer dan 80%, in het aanbod vrijkomende woningen tot € 597. 

 

Voor middeninkomens zijn de mogelijkheden op de huurmarkt de laatste jaren verslechterd. Zij zijn 

aangewezen op het nu nog beperkte aanbod woningen boven de huurtoeslaggrens. De cijfers laten 

zien dat zij minder actief op zoek zijn naar een huurwoning. De middeninkomens die wél actief 

reageren op het woningaanbod hebben echter evenveel kans een woning toegewezen te krijgen dan 

voor de staatssteunregelgeving. 

 

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid een verdere toelichting te geven en/of uw vragen over de 

informatie in de rapportage te beantwoorden.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Alfred van den Bosch 

directeur-bestuurder 


