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Geacht bestuur van de Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf,

op de eerste plaats willen wij onze waardering uitspreken voor uw betrokkenheid 
die blijkt uit uw brief van 19 februari naar raadsleden en uit gesprekken die wij 
recent hebben gevoerd met uw en andere huurdersorganisaties in de regio. In deze 
brief willen wij u onze reactie geven en onduidelijkheden wegnemen.

Aard van de verordening
Op basis van gesprekken lijkt bij huurdersorganisaties het beeld te bestaan, dat 
deze Huisvestingsverordening (hierna: verordening) zal zorgen voor een veel groter 
aantal urgenten. Dit is niet het geval; de urgentieregeling is en blijft een 
vangnetregeling voor mensen die met spoed en buiten eigen schuld zijn 
aangewezen op een sociale huurwoning. Het is dus niet zo dat we hiermee de 
deuren naar een sociale huurwoning 'wagenwijd' openzetten. De criteria om voor 
urgentie in aanmerking te komen, zijn nog altijd strikt. De inhoudelijke wijzigingen 
ten opzichte van de vorige regeling zijn daarnaast beperkt.

Ook geven huurdersorganisaties in gesprekken aan, dat de krapte op de 
woningmarkt in de verordening onvoldoende wordt benoemd. De zorg over de 
krapte onderschrijven wij volledig, maar de verordening is hiervoor niet de juiste 
plek. Het is een juridisch instrument, geen beleidsdocument. Op de beleidsmatige 
kwesties komen we later in deze brief terug. Daarnaast werken de corporaties aan 
een toelichting: wat is de bedoeling van de verordening?

Proces van de verordening
In het traject om te komen tot de nieuwe verordening hebben huurdersorganisaties 
hun inbreng kunnen leveren. Als gemeenten en corporaties hebben wij -mede op 
basis van uw en andere input- een brede maatschappelijke belangenafweging
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gemaakt. Wij kijken daarbij niet alleen naar 'zittende' huurders, maar ook naar 
toekomstige huurders en zaken als maatschappelijke kosten (bijvoorbeeld waar het 
gaat om te hoge woonlasten). Wij betreuren dat onze afwegingen in de periode 
tussen uw inbreng en het vaststellen blijkbaar tot onduidelijkheden hebben geleid. 
Daarom lichten we dit hieronder graag toe.

ínhoud van de verordening

1. Tijdelijke woonruimte
U schrijft: Een nieuw aspect in deze urgentieregeling is, dat het beschikken over 
tijdelijke woonruimte niet langer reden is tot afwijzing van urgentie. Het kan in 
onze optiek niet zo zijn, dat doordat iemand een tijdelijke woonruimte accepteert, 
hij of zij daardoor een voorkeursbehandeling verdient ten opzichte van de 
"normale" woningzoekende, doordat hij of zij nu wel een urgentieverklaring kan 
verkrijgen en daarmee voorrang verkrijgt.

Toelichting: regelmatig doet zich de situatie voor dat een woningzoekende 
voorsorteert op woongerelateerde problematiek en een ander tijdelijk onderkomen 
betrekt. Wanneer deze woningzoekende voorheen een aanvraag om 
urgentiebeschikking indiende, werd deze pro-activiteit tegengeworpen, omdat de 
gevonden tijdelijke huisvesting ertoe leidde dat er geen sprake was van dreigende 
dakloosheid. Het gevolg was dat de situatie eerst moest verslechteren voordat een 
woningzoekende voor urgentie in aanmerking kwam. Dit conflicteert met het 
uitgangspunt dat woningzoekenden zelf aan het roer staan en brengt bovendien 
extra en onnodige maatschappelijke kosten met zich mee. In de nieuwe 
verordening komen urgent woningzoekenden die passen binnen een 
urgentiecategorie ook in aanmerking voor een urgentiebeschikking wanneer zij in 
de tussentijd tijdelijke huisvesting hebben geregeld die niet is gericht op een 
duurzame oplossing.

Het gaat in deze gevallen nadrukkelijk niet om een voorkeursbehandeling ten 
opzichte van een 'regulier' woningzoekende. Het gaat erom dat een 
woningzoekende (die dus op basis van alle andere criteria wel in aanmerking zou 
komen voor urgentie), niet wordt uitgesloten van een inhoudelijke beoordeling 
omdat hij of zij zelf al actie heeft ondernomen in de vorm van een tijdelijke 
onderkomen. Tijdelijk wonen is dus in zichzelf geen urgentiegrond! Enige 
verandering is dat het niet langer een afwijzingsgrond is.

2. Te hoge woonlasten
U geeft aan: ook wordt nu de woonlastendruk toegevoegd als reden voor urgentie, 
maar alleen voor bewoners van koopwoningen of geliberaliseerde huurwoningen. 
De huurders van sociale huurwoningen met te hoge woonlasten zijn een vergeten 
groep. Door de bewoners van koopwoningen en geliberaliseerde huurwoningen met 
een te hoge (niet gedefinieerde) woonlastdruk voorrang te geven op "normale" 
woningzoekenden wordt de druk op de sociale huurwoningen vergroot en is de 
ruimte, die een corporatie heeft om een zeker percentage niet passend toe te 
wijzen, vermoedelijk snel opgesoupeerd.

Toelichting: door omstandigheden als daling van inkomen, te hoge huur i.c.m. 
woonkostentoeslag kan een woning te duur worden en kunnen schulden ontstaan. 
Voorheen kon dan geen urgentie worden verkregen waardoor schulden verder 
opliepen met het gevaar dat de koopwoning gedwongen moest worden verkocht.
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Urgentie kon pas in een later stadium worden aangevraagd wanneer het dieptepunt 
al was bereikt (dreigende dakloosheid). Om dit te doorbreken zijn te hoge 
woonlasten als urgentiegrond toegevoegd. Bedoeling is dus dat dit niet leidt tot 
meer urgenties, maar tot een eerdere verstrekking. Het betreft inderdaad 
woningzoekenden in een koopwoning of geliberaliseerde huurwoning. De 
woningzoekende moet aan kunnen tonen inspanningen te hebben gedaan om de 
financiële problemen op te lossen. De woonlasten dienen bovendien onevenredig 
hoog zijn in relatie tot het huishoudinkomen of de andere mogelijkheden van het 
huishouden om in die lasten te voorzien.

Huurders van sociale huurwoningen met te hoge woonlasten wonen al in een 
sociale huurwoning (huurtoeslag) en hebben dus in beginsel geen urgentie nodig. 
Waar desondanks problemen spelen kunnen afspraken worden gemaakt met 
corporaties (bijv. individueel maatwerk als woningruil, betalingsregeling). Het is 
zaak dat huurders hierover tijdig in gesprek gaan met de corporatie.

3. Beide ex-partners urgentie
Uw brief: Daarnaast wijzen wij u erop, dat de commissie van wijzen, die de 
urgentieregeling heeft opgesteld, ook gelijk maar een paar aanwijzingen gegeven 
heeft hoe zaken geïnterpreteerd dienen te worden, bijvoorbeeld bij scheiding of 
verbreking van een duurzame relatie. Uit de interpretatie van deze tekst blijkt, dat 
mogelijk beide ex-partners een urgentieverklaring kunnen verkrijgen, bijvoorbeeld 
in het geval van co-ouderschap.

Toelichting: dit punt is het afgelopen jaar bij de herziening wel besproken, maar 
niet veranderd. De discussies hierover werden namelijk beïnvloed door het bij 
menigeen heersende beeld, dat er veel cases zijn waarin aan beide partners 
urgentie wordt toegekend. Dossieronderzoek heeft uitgewezen dat die situaties in 
beperkte mate voorkomen; het betrof in ruim een jaar 16 huishoudens met 2 
urgenten op een totaal van 385 huishoudens die een aanvraag i.v.m. relatiebreuk 
deden.

4. Binding met Stedeliik Gebied Eindhoven
In uw brief geeft u aan: In het voortraject hebben wij aangegeven, dat er enkel een 
urgentie gegeven zou kunnen worden aan mensen, die een sociale of economische 
binding met het SGE hebben. Om ons onduidelijke redenen is dat niet opgenomen 
in deze urgentieregeling. Dit terwijl in de praktijk blijkt, dat er met enige regelmaat 
woningen worden aangevraagd door mensen met een urgentieverklaring welke is 
afgegeven door een gemeente, welke niet tot de SGE behoort.

Toelichting: ook dit punt is tijdens het opstellen van de verordening besproken. Het 
gevoel bestond dat er steeds meer urgentieaanvragen van buiten het SGE 
behandeld moeten worden, waardoor inwoners uit het SGE worden verdrongen. 
Belangrijk is om de vraag te beantwoorden of het beeld van een aantrekkende 
werking juist is. Uit de cijfers van 2017 en 2018 blijkt dat dit beperkt is.

jaar 2017 2018
Totaal aantal toegekende urgentieaanvragen vanuit 387 519
Urgentiecommissie
Aantal toegekende aanvragen buiten SGE 37 42
0fo toekenning urgentieaanvragen buiten SGE 1007o 807o
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De Huisvestingwet biedt inderdaad de mogelijkheid om bindingseisen te hanteren. 
Hiertoe moet eerst schaarste worden aangetoond en onderbouwd. Het is niet 
genoeg om deze schaarste aan te tonen, het gaat ook om de negatieve effecten 
van deze schaarste voor bepaalde doelgroepen. Vervolgens moeten nut en 
noodzaak worden aangetoond voor het gebruik van de regels in een 
huisvestingsverordening om de negatieve effecten van die 'schaarste' tegen te 
gaan. Tenslotte moet een gemeente ook aantonen dat er inspanning wordt verricht 
om de schaarste structureel op te lossen. Wanneer dit allemaal is aangetoond, is 
voorrang aan woningzoekenden:
- met regionale binding toegestaan voor maximaal 500Zo van de verhuringen 

(regionaal is in dit geval de Metropool regio Eindhoven, dus groter dan het SGE).
- Binnen deze 500Zo is maximaal de helft aan woningzoekenden met lokale binding 

toegestaan.
Ook met dergelijke bindingseisen moeten de meeste woningen in onze regio dus 
voor een ieder beschikbaar blijven op grond van de Huisvestingswet. En andersom 
kunnen hierdoor 'onze' urgent woningzoekenden ook in andere delen van het land 
terecht. Het toevoegen van bindingseisen heeft dan ook geen toegevoegde waarde, 
ook gezien de beperkte instroom van buiten het SGE. We zullen dit cijfer wel blijven 
monitoren.

Uitnodiging
Uit gesprekken is ons gebleken dat uw achterliggende zorg onder meer de 
verhouding tussen het aantal toewijzingen aan urgenten en de kansen voor niet- 
urgenten is. We hebben eerder -en met deze verordening opnieuw- afgesproken 
dat als uitgangspunt 250Zo van de woningen wordt toegewezen aan urgenten. Dit 
percentage is géén contingent. Het is dus niet zo dat, indien het percentage in een 
jaar is gehaald, er voor dat jaar geen urgent-woningzoekenden meer gehuisvest 
kunnen worden. Dit blijft gewoon mogelijk. Van belang is dat dit percentage wordt 
gemonitord zodat zo nodig kan worden bijgestuurd.

Als regio zijn we in 2019 onder de 250Zo gebleven, maar de druk neemt -zoals u in 
gesprekken terecht constateert- toe. In twee gemeenten en voor het bezit van 
sommige corporaties in bepaalde gemeenten lag het aandeel in 2019 hoger. Wij 
willen huurdersorganisaties uitnodigen om met ons in gesprek te gaan: wat willen 
we in deze exact monitoren? Aan welke knoppen kunnen we draaien?

Zolang de doorstroming niet verbetert en het aanbod van sociale huurwoningen 
niet groter wordt, blijft sprake van de verdeling van een schaars product. 
Corporaties en gemeenten werken samen aan de uitbreiding van de voorraad 
sociale huurwoningen. Dit doen we op regionaal niveau, waaronder ook met de 
provincie en de rijksoverheid. Denk hierbij aan tijdelijke woningen, een traject om 
gezamenlijk nieuwe woningen aan te besteden, et cetera. Wij willen u vragen uw 
betrokkenheid ook op lokaal niveau vorm te geven door onder meer het maken van 
prestatieafspraken over het uitbreiden van de sociale huurvoorraad, slaagkansen 
voor bepaalde doelgroepen en de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen. 
Hierin zien wij een mooie rol voor huurdersorganisaties.

Tot slot
Wij menen ten aanzien van de verordening uw vragen te hebben beantwoord. Wij 
zijn niet voornemens deze verordening aan te passen, gezien de brede 
maatschappelijke afwegingen die wij afgelopen jaar hebben gemaakt en waar wij 
ten volle achterstaan.
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Uw zorgen over de verhouding tussen urgenten en niet-urgenten en de krapte op 
de woningmarkt kunnen we beter op een andere manier bespreken. Vooruitlopend 
daarop: het is cruciaal om de sociale huurvoorraad in de regio uit te breiden. 
Hiervoor is alle hulp, waaronder de uwe, van harte welkom!

Hoogachtend,

Namens de Stuurgroep Transparant Woningaanbod, 
Dhr. Severijnen (directeur-bestuurder'thuis)
Mevr. Kräwinkel (directeur-bestuurder Wocom) 
dhr. Jeucken (wethouder gemeente Geldrop-Mierlo)

dhr. Van de Looij (wethouder gemeente Veldhoven)
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