
	

VRAGEN COMMISSIEVERGADERING 

De commissie: Samen Wonen 

Vergaderdatum: 28-11-2018 

Steller en fractie: Lucien Westbroek Partij 18PLUS 

Agendapunt: 5. Bestuursovereenkomst Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam 2020 

Portefeuillehouder: dhr. M. Oosterwijk 

Datum indiening vraag bij griffie: 28 november 2019 

Datum ontvangst beantwoording college bij griffie: 28 november 2019 

 

De nieuwe bestuursovereenkomst heeft een relatie met het beleidskader "Verordening 
woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015". De laatste is onlangs met een jaar verlengd. In deze 
regionale huisvestingsverordening staat het volgende artikel: 

“Artikel 2.2.2. Openbaar aanbod en het aanbodinstrument 

1. Corporaties stellen gezamenlijk voor de gehele regio een aanbodinstrument in en houden dit in stand.” 

Partij 18PLUS heeft hierover de volgende vragen: 

Vraag 1  
1. Is er een wettelijke eis dat er een regionaal aanbodinstrument (Woonnet Rijnmond) is? 

 
Antwoord  
Nee, er is hiervoor geen wettelijke eis. 

 
Vraag 2 
2. Kan een lokaal aanbodinstrument (bijvoorbeeld via website Wooncompas) drempels opwerpen voor 
woningzoekenden van buiten Ridderkerk? Een drempel kan een jaarlijkse vergoeding zijn voor de 
inschrijving. 
 
Antwoord 
Nee, een jaarlijkse vergoeding voor inschrijving bij een lokaal aanbodinstrument geldt dan voor alle 
woningzoekenden die zich willen inschrijven, dus zowel voor woningzoekenden uit Ridderkerk als van 
buiten Ridderkerk. Als inwoners zich bij meerdere gemeenten of (sub)regio’s moeten inschrijven, 
betekent dit ook meerdere keren (structurele) inschrijvingskosten. 
 
Vraag 3 
3. Kan een lokaal aanbodinstrument (bijvoorbeeld via website Wooncompas) kansen bieden voor 
Ridderkerkse inwoners op de Ridderkerkse sociale huurwoningmarkt buiten de toewijzingsregels voor 
lokaal om? 
 
Toelichting: Maximaal 25% mag lokaal toegewezen worden. Indien er echter van buiten Ridderkerk geen 
geïnteresseerden zijn mag dan die andere 75% benut worden door lokaal woningzoekenden. Echter 
zonder de woningen hiervoor te labelen. 
 
Antwoord 
Nee, in de Huisvestingswet (artikel 14, lid 2) is vastgelegd dat bij de verlening van 
huisvestingsvergunningen maximaal 25% voorrang mag worden gegeven aan woningzoekenden die 



	

economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan de gemeente. Dit geldt voor elk aanbodinstrument, 
dus zowel lokaal als regionaal. 
 
Wat in de ‘toelichting’ staat mag: als er van buiten Ridderkerk geen geïnteresseerden zijn dan mag de 
andere 75% benut worden door lokaal woningzoekenden, zonder de woningen hiervoor te labelen. Dit 
geldt zowel voor een lokaal als regionaal aanbodinstrument.  
 
Vraag 4 
Indien een lokaal aanbodsysteem niet is toegestaan mag een subregionaal aanbodsysteem dan wel? 
Bijvoorbeeld met de subregio Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. 
 
Antwoord 
Er zijn geen wettelijke eisen of een aanbodsysteem lokaal, subregionaal of regionaal moet zijn. Er is een 
regionaal aanbodsysteem, omdat Ridderkerk onderdeel van een regionale woningmarkt is. Dit is vooral 
in het belang van de woningzoekende. Als elke gemeente een lokaal aanbodsysteem zou hanteren, moet 
een woningzoekende zich in elke gemeente apart inschrijven. Voor Ridderkerkers die elders in de regio 
willen wonen of sneller een woning nodig hebben is een lokaal aanbodsysteem nadelig. Dit geldt ook 
voor een subregionaal aanbodsysteem, maar in mindere mate. 
 

	


