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Kernboodschap  Als gevolg van het vaststellen van de Huisvestingsverordening Zuid-

Kennemerland/IJmond: Haarlem 2022 (per 1 januari 2022, 2021/571131) dient 

een aantal mandaten voor Woonservice Kennemerland te worden vernieuwd. De 

artikelen in de huidige verordening (2022) zijn gewijzigd ten opzichte van de 

voorgaande versie (2021) waardoor de grondslag voor de huidige mandaatregeling 

niet meer klopt. Met dit besluit wordt dit hersteld. Het nieuwe mandaat aan 

Woonservice geldt met terugwerkende kracht per 1 januari 2022. Daarnaast is het 

Reglement Urgentiecommissie ZKL vernieuwd.  

 

De inhoudelijke werkwijze blijft ongewijzigd, het betreft een vernieuwd mandaat 

voor Woonservice Kennemerland op grond van gewijzigde artikelnummers in de 

Huisvestingsverordening 2022.  

 

Ter uitvoering van de verordening dient het college een besluit te nemen over:  

- de mandatering van de collegebevoegdheden uit de verordening;  

- het reglement van de urgentiecommissie Zuid-Kennemerland (hierna: 

urgentiecommissie)  

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Niet van toepassing 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Vaststellen Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem 2022 

(2021/571131) 

- Besluiten ter uitvoering van de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/ 

IJmond: Haarlem 2015 (2015/186089) 

- Mandateringsbesluit gemeente Haarlem (2019/970521) 

 

  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2021/23-december/18:30/1-Vaststellen-Huisvestingsverordening-Zuid-Kennemerland-IJmond-Haarlem-2022-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2021/23-december/18:30/1-Vaststellen-Huisvestingsverordening-Zuid-Kennemerland-IJmond-Haarlem-2022-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/IJmond-Haarlem-2015-9.pdf
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR607511
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Besluit College  

d.d. 12 april 2022 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders  

 

Besluit:  

(gelet op artikelen 2.3.3 t/m 2.3.12 en 4.2.2 van de Huisvestingsverordening Zuid-

Kennemerland/IJmond: Haarlem 2022); 

1. Regeling mandaten Woonservice Kennemerland 2022 (bijlage 1 bij dit besluit) 

vast te stellen 

2. Reglement Urgentiecommissie ZKL 2022 (bijlage 2 bij dit besluit) vast te stellen 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

1. Inleiding  

Woonservice Kennemerland voert al jaren in mandaat van de gemeente Haarlem het secretariaat en 

het voorzitterschap van de Urgentiecommissie Zuid-Kennemerland. In dit kader handelt Woonservice 

de beoordelingen, beschikkingen en bezwaarprocedures voor alle urgentie categorieën (m.u.v. de 

uitstroomregeling, artikel 2.3.8, oftewel Pact voor Uitstoom) en voor aanvragen 

inschrijftijdverlenging af. De positieve beschikkingen worden door Woonservice in het 

Woonruimteverdeelsysteem van MijnWoonservice gezet zodat de woningzoekende gebruik kan 

maken van de urgentie bij het zoeken. 

 

Ook maakt en verstuurt Woonservice Kennemerland in mandaat van de gemeente al jaren de 

positieve beschikkingen in het kader van de contingentenregeling (dit is vervangen door het Pact 

voor Uitstroom). Vanaf 1 januari 2022 maakt en verstuurt Woonservice Kennemerland alle 

beschikkingen: positieve (regulier en o.b.v. hardheid), negatieve en buiten behandeling stelling. 

Daarna wijst Woonservice de positieve beschikking toe aan de corporaties op basis van een 

verdeelsleutel, rekening houdend met zwaarwegende woonbehoeften (zoals juist wel of niet 

terugkeren naar een gemeente, wijk, etc). De corporaties bemiddelen de cliënt naar een woning en 

doen de verdere verhuurhandelingen. De bezwaarprocedures voor Pact voor Uitstroom doet de 

gemeente Haarlem zelf. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders besluit:  

gelet op artikelen 2.3.3 t/m 2.3.12 en 4.2.2 van de Huisvestingsverordening Zuid-

Kennemerland/IJmond: Haarlem 2022; 

 

1. Regeling mandaten Woonservice Kennemerland 2022 (bijlage 1 bij dit besluit) vast te stellen 
2. Reglement Urgentiecommissie ZKL 2022 (bijlage 2 bij dit besluit) vast te stellen 
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3. Beoogd resultaat 
Met dit besluit worden het mandateringsregister en het reglement voor de urgentiecommissie 

geactualiseerd overeenkomstig de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem 

2022 en kunnen de werkzaamheden worden voorgezet.  

4. Argumenten 
 

Dit besluit brengt het mandateringsregister in overeenstemming met de nieuwe verordening 

Volgens de nieuwe verordening verleent het college met dit besluit de in bijlage 1 opgenomen 

mandaten.  

Dit besluit brengt het reglement voor de urgentiecommissie in overeenstemming met de nieuwe 

verordening 

Conform de nieuwe verordening dient er een nieuw urgentiereglement vastgesteld te worden: het 

Reglement Urgentiecommissie Zuid-Kennemerland 2022. Dit betreft een geactualiseerde versie van 

het huidige reglement.  

Het reglement geldt voor de regio Zuid-Kennemerland en is in samenwerking met de andere 

gemeenten in Zuid-Kennemerland tot stand gekomen 

De verordening is samen met de regio Zuid-Kennemerland/IJmond tot stand gekomen. De 

verordeningen die vastgesteld worden in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond zijn daarom zoveel 

mogelijk gelijkluidend.  

5. Risico’s en kanttekeningen 

n.v.t. 

 

6. Uitvoering 

De vastgestelde mandatering gaat in met terugwerkende kracht per 1 januari 2022. Op dit moment 

wordt het gehele mandaatregister van de gemeente vernieuwd, de nieuwe mandaten zullen hier in 

worden opgenomen. Uitvoering van de inhoudelijke werkzaamheden van Woonservice 

Kennemerland gaat op dezelfde wijze door.  

 

7. Bijlagen 

Bijlage 1 Regeling mandaten Woonservice Kennemerland 2022 

Bijlage 2 Reglement Urgentiecommissie ZKL 2022 

Bijlage 3: Was- wordt overzicht mandaten Woonservice def 


