
Vraag toewijzing woningen; is er een onafhankelijke instantie met controlerende functie  

  

Geachte heren cq dames,  

  

Via deze weg vraag ik uw aandacht voor het volgende.  

Op woensdag 12 mei staat er een artikel in het Haarlems Dagblad  over een jonge vrouw die, die na 6 jaar 

ingeschreven te hebben gestaan bij de Woonservice Kennemerland, een woning krijgt toegewezen voor 

haar en haar zoon. Ze woonden eerst kleiner maar kregen nu toch deze grotere woning toegewezen! Op 

Facebook verschijnen al snel reacties hoe dit toch mogelijk is, omdat er mensen bij zijn die al vele jaren 

langer staan ingeschreven, met en zonder kinderen, en ook nog geen woning hebben. Ook mijn reactie’s 

staan daaronder, onze oudste (alleenstaande) dochter (zonder kinderen) xxxxxxx staat inmiddels al 10.5 

ingeschreven, heeft een vaste baan in Heemstede, kan als alleenstaande geen woning kopen, maar wel 

huren, en reageert ook op appartementen/woningen waar ze voor in aanmerking komt in Haarlem. En ze 

heeft laatst pas voor de eerste keer, alle papieren moeten inleveren voor een appartement, waar ze voor in 

aanmerking kwam, helaas ging deze naar een ander.  

  

Als u de vele reacties leest onder het artikel, dan lijkt het erop, dat er gemeten wordt met twee maten mbt 

het toewijzen van woningen/appartementen. En ook ik weet dat er aan bepaalde voorwaarden moet 

worden voldaan, en dat iemand die alleen woont geen eengezinswoning wordt toegewezen helemaal 

duidelijk. Maar hoe gaat het verder dan wel in zijn werk, dat vraag ik mij af, en hoe verklaart men dan dat 

iemand van die 6 jaar ingeschreven staat voorrang krijgt op anderen die 8,9 en zelfs 10 of meer jaren staan 

ingeschreven?  

  

Daarnaast staat er een reactie onder van ene Bibi die reageert met …..  

“98% !!!! van de huizen wordt toegewezen dmv directe bemiddeling.  

Kijk maar eens bij 'verhuurd'  

Je komt er dus nooit meer tussen...”  

  

https://www.mijnwoonservice.nl/Verhuurd  

  

En ik moet bekennen ik ben gaan kijken en het klopt inderdaad 98% van de verhuurde woningen staat bij “ 

toegewezen dmv directe bemiddeling” wat houd dat exact in en wie controleert in deze?  

  

Mijn vraag is dan ook is er een onafhankelijke instantie die een controlerende functie heeft, bij Woonservice 

Kennemerland of woningen worden toegewezen, aan diegenen die er het meeste recht op hebben ivm hun 

wachttijd inkomen, en andere voorwaarden natuurlijk.  

  

Ik wil deze vraag wel eerst netjes aan jullie stellen, en aan de Woonservice die mijn mail ook heeft gehad, 

eer ik verder ga schrijven, mailen over hoe de selectie verloopt, en of er ook een controlerende instantie is 

die toezicht houd. En Waarom doe ik dit en waarom wil ik dit weten, punt 1 het artikel riep vragen op, en de 

reacties ook wel. En ik vind dat 10.5 jaar wachten op een sociale huurwoning wel heel lang erg lang is.  

  

Graag hoor ik van u.  

  

Met vriendelijke groet,  


