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Proportionaliteit

Dit hoofdstuk beschrijft de proportionaliteit van de aanvraag. Met andere woorden: in hoeverre er
voldoende andere huisvestingsmogelijkheden over blijven voor woningzoekenden die hinder
ondervinden van het feit dat er sociale huurwoningen aan vrije vestiging worden onttrokken. A;s
bron is in hoofdzaak gebruik gemaakt van de rapportage ‘Regio Rotterdam: voldoende woningen en
de eerste stap naar spreiding van sociale voorraad’ van januari 2019. Deze is door Gedeputeerde
Staten van de Provincie Zuid-Holland (met uitzondering van het programma van vier gemeenten, niet
zijnde Nissewaard) geaccepteerd als woningbouwprogramma voor de regio en bevat daarom actuele
cijfers over de woningvoorraad in de regio Rotterdam. Voor aanvullende gegevens is gebruik
gemaakt van lokale corporatiedata.

De aanvraag voor de Wbmgp omvat 1449 adressen, waarvan 1367 in de sociale voorraad1, 1366
daarvan in de sociale huurwoningvoorraad en 1219 daarvan onder de lage aftoppingsgrens. Het
totaal aantal adressen vormt 3,6% van de totale woningvoorraad en 6,9% van de sociale voorraad
van Nissewaard. Als wordt gekeken naar de sociale huurwoningvoorraad (corporatie + particulier)
zijn de percentages als volgt:
- 9,2% van de sociale huurwoningvoorraad in de gemeente Nissewaard;
- 5,8% van de sociale huurwoningvoorraad in de subregio Voorne-Putten;
- 0,5% van de sociale huurwoningvoorraad in de regio Rotterdam2.

In de regio zijn er al delen van de sociale-huurwoningvoorraad die onder de Wbmgp vallen:
- In de gemeente Nissewaard vallen er nog geen woningen onder de Wbmgp. Het percentage van

hierboven zou voor de toekomst gaan gelden;
- In de subregio Voorne-Putten vallen er nog geen woningen onder de Wbmgp. Het percentage

van hierboven zou voor de toekomst gaan gelden;
- In de regio Rotterdam zijn er in de gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Vlaardingen en

Schiedam woningen die onder de Wbmgp vallen. Dit zijn er bij elkaar 41.583, waardoor op dit
moment 15,0% van de sociale huurwoningvoorraad onder de Wbmgp valt. Met de woningen in
Nissewaard erbij zou dit 15,5% worden.

De beoogde woningen bestaan voor wat betreft het corporatiedeel verhoudingsgewijs uit meer
goedkope woningen (13,0% van de woningen onder de lage aftoppingsgrens en 3,3% van de
woningen boven de lage aftoppingsgrens) en meer meergezinswoningen (16,7% van de
meergezinswoningvoorraad en 1,4% van de eengezinswoningvoorraad). Ondanks dit verschil vinden
wij de percentages niet buitenproportioneel. Naar onze mening blijven er voldoende woningen over
voor woningzoekenden die een woonvergunning geweigerd zou kunnen worden en
woningzoekenden die minder kans op een woning maken doordat ze geen voorrangspositie hebben
in de betreffende gebieden.

Dat geldt ook wanneer wordt gekeken naar de langere termijn. We verwachten dat – op basis van
huidige plannen – de sociale woningvoorraad in Nissewaard in omvang gelijk zal blijven (toename
van 28 woningen). Dit terwijl de sociale voorraad – om te kunnen voldoen aan de vraag – volgens
berekeningen van ABF zou mogen dalen met meer dan 700 woningen (waarop niet wordt gestuurd
gezien de regionale afspraak om tot een meer evenwichtige spreiding over de regio te komen).
Kijkend naar de regionale ontwikkeling is een afname van de voorraad te zien, maar die blijft binnen

1 In de regio Rotterdam verstaan we onder sociale voorraad corporatiehuurwoningen <711 + overige DAEB-
woningen, particuliere huurwoningen <711 en sociale koopwoningen met een WOZ < €140.000
2 Dit betreft de gemeenten van de voormalige Stadsregio Rotterdam die op het thema wonen met elkaar
samenwerken onder de naam Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR)
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het maximaal toelaatbare volgens ABF-berekeningen. Er blijft dus regionaal voldoende aanbod voor
de sociale doelgroep.

Tot slot vinden wij het belangrijk te vermelden dat we in regionaal verband tevens hebben
afgesproken dat in elke gemeente 75% van de vrijkomende woningen wordt toegewezen aan de
primaire (huurtoeslaggerechtigde) doelgroep en in Nissewaard daarop dus ook wordt gestuurd. Ook
dit garandeert voldoende andere huisvestingsmogelijkheden voor woningzoekenden die geen
woonvergunning krijgen of minder kans maken doordat anderen voorrang krijgen.

We benadrukken nogmaals dat ook de woningen die wel onder de Wbmgp zouden komen te vallen,
nog steeds toegankelijk zijn voor de overgrote meerderheid van de woningzoekenden, zij het voor
een deel niet met voorrang. Slechts een zeer beperkt aantal woningzoekenden, namelijk degenen
met een overlast of crimineel verleden, wordt uitgesloten.

De gemeenteraad van Nissewaard vindt, op basis van bovenstaande analyse, dat de gevraagde
maatregelen en het aandeel sociale huurwoningen dat aan vrije vestiging wordt onttrokken, in
proportie staan tot de lokale problematiek in de betreffende gebieden en tot de mogelijkheid
om in de regio passende woonruimte te vinden. Daarmee wordt voldaan aan de eis van
proportionaliteit voor het toepassen van de Wbmgp (artikelen 9 en 10) in de hierboven
genoemde adressen in de wijken De Akkers, Waterland, De Hoek, Groenewoud/Sterrenkwartier
en Hoogwerf.


