
 

 

B&W-besluit:  

1. Het college stemt in met het voorleggen van het voorgestelde experiment aan de Commissie 

Ontwikkeling. Na de Commissie Ontwikkeling gehoord te hebben stelt het college het experiment 

vast.   

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties 

3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit 

4. De commissie Ontwikkeling ontvangt het besluit van het college ter bespreking 
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Bestuurlijke context 
 

In de regio Zuid-Kennemerland is sprake van een krappe woningmarkt. De huurwoningen van de corporaties 

worden daarom volgens bepaalde regels toegewezen via de Woningwinkel. Woningzoekenden kunnen reageren op 

vrijgekomen woningen in de woningkrant. De persoon met de langste zoekduur die reageert op een vrijgekomen 

woning krijgt eerste keus om deze woning te bekijken en te accepteren. Kamers die geen zelfstandige woningen 

zijn, worden toegewezen via het kamerbureau van de Woningwinkel. Een kamerzoekende kan zijn voorkeuren 

opgeven en er wordt vervolgens door het kamerbureau passende woonruimte aangeboden. Hiervoor gelden 

specifieke criteria, conform de Overeenkomst tussen de gemeente Haarlem, InHolland en de Woningwinkel d.d. 

maart 2003.  

 

De corporaties hebben binnen Haarlem en Heemstede voor starters vroeger zogenaamde HAT (Huisvesting 

Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens) eenheden gebouwd. Dit zijn woningen ter grootte van een kamer 

maar met zelfstandige voorzieningen als douche, toilet en keuken. Wanneer binnen het huidige systeem iemand 

een woning accepteert, vervalt zijn opgebouwde zoekduur. Bij de HAT-eenheden zorgt dit voor ‘tactische’ 

weigeringen. Woningzoekenden die belangstelling tonen voor de Hat-eenheden accepteren na bezichtiging de 

woningen niet, omdat ze daarmee hun zoekduur zouden verliezen. De starter behoudt liever zijn zoekduur en 

wacht zijn kans af op een grotere, meer comfortabele woning. Het aantal weigeringen loopt op tot in sommige 

gevallen meer dan 50 voordat de HAT-eenheid geaccepteerd wordt. Dit veroorzaakt leegstand en extra kosten in 

de toewijzing. 

 

De corporaties hebben de gemeente verzocht om een experiment te mogen doen om de problemen op te lossen. 

Het college wenst (op basis van artikel 36 van de Huisvestingsverordening) in te stemmen met het volgende 

experiment:  

1. De eenkamerwoningen via het kamerbureau tot eind 2006 door het kamerbureau te laten toewijzen i.p.v. door 

de Woningwinkel via het woonruimteverdeelsysteem. 

2. Gedurende het experiment bij toewijzing door het kamerbureau de woningzoekende zijn zoekduur laten 

behouden. 

3. Behoud zoekduur voor recente huurders van de eenkamerwoningen (voormalige Hat’s) in 2006 met 

terugwerkende kracht toe te staan tot 1 januari 2006. 

4. Wanneer de toewijzing van een eenkamerwoning extra kosten voor het kamerbureau betekent, dan worden de 

eventuele extra kosten als gevolg van het experiment voor rekening van de betreffende corporatie gebracht. 

 

      

 

 

Commissieparagraaf: waarom wil het college dat de commissie kennisneemt van dit besluit. 

Experimenten in het belang van de volkshuisvesting zijn een bevoegdheid van het college op basis van artikel 36 

Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland. Artikel 36 schrijft echter voor dat het college alleen af mag 

wijken van de huidige huisvestingsverordening, na de commissie te hebben gehoord.  
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