















&RQYHQDQW
:RRQUXLPWHYHUGHOLQJ
5LMQVWUHHN



























%XUJHPHHVWHUHQZHWKRXGHUVYDQGHJHPHHQWH$OSKHQDDQGHQ5LMQKDQGHOHQGWHUXLWYRHULQJYDQKXQ
EHVOXLWYDQ«««««QU«««««««

%XUJHPHHVWHUHQZHWKRXGHUVYDQGHJHPHHQWH-DFREVZRXGHKDQGHOHQGWHUXLWYRHULQJYDQKXQEHVOXLW
YDQ«««««««QU«««««HQJHOHWRSKHWJRHGNHXULQJVEHVOXLWYDQGHJHPHHQWHUDDGYDQ
«««««««««QU«««««««

%XUJHPHHVWHUHQZHWKRXGHUVYDQGHJHPHHQWH5LMQZRXGHKDQGHOHQGWHUXLWYRHULQJYDQKXQEHVOXLW
YDQ««««««««HQJHOHWRSKHWJRHGNHXULQJVEHVOXLWYDQGHJHPHHQWHUDDGYDQ««««««

%XUJHPHHVWHUHQZHWKRXGHUVYDQGHJHPHHQWH1LHXZNRRSKDQGHOHQGWHUXLWYRHULQJYDQKXQEHVOXLW
YDQ«««««««QU««««««

KLHUQDWHQRHPHQGHJHPHHQWHQ

HQ

GHLQYRRUPHOGHJHPHHQWHQZHUN]DPHZRQLQJFRUSRUDWLHV WRHJHODWHQLQVWHOOLQJHQ 
VWLFKWLQJZRQHQ&HQWUDDO
VWLFKWLQJ:RRQGLHQVWHQ$DUZRXGH
ZRQLQJERXZYHUHQLJLQJ+DEHNR:RQHQ
ZRQLQJVWLFKWLQJ1LHXZNRRS
9HVWLD0LGGHQ1HGHUODQG

KLHUQDWHQRHPHQGHFRUSRUDWLHV













HQ

GHJH]DPHQOLMNGRRUGHFRUSRUDWLHVRSJHULFKWHUHFKWVSHUVRRQJHULFKWRSGHXLWYRHULQJYDQKHW
FRQYHQDQW
6WLFKWLQJ:RRQPDUNW5LMQVWUHHNKLHUQDWHQRHPHQ6:5

,QGLHQGHJHPHHQWHQGHFRUSRUDWLHVHQ6:5JH]DPHQOLMNZRUGHQEHGRHOGZRUGHQ]HLQGH
RYHUHHQNRPVWDDQJHGXLGDOV´SDUWLMHQµ

RYHUZHJHQGHGDWSDUWLMHQSRVLWLHIKHEEHQJHRRUGHHOGRYHUGHWRHSDVVLQJHQGHZHUNLQJYDQKHW
UHJLRQDDODDQERGPRGHOLQGHDIJHORSHQSHULRGH
RYHUZHJHQGHGDWLQRQGHUOLQJRYHUOHJLVDIJHVSURNHQRPHHQYHUYROJWHJHYHQDDQKHWFRQYHQDQW
ZRRQUXLPWHYHUGHOLQJZDDULQHHQUHJLRQDDODDQERGPRGHOLVDIJHVSURNHQ
YHUNODUHQPHWEHWUHNNLQJWRWGHYHUGHOLQJYDQVRFLDOHKXXUZRQLQJHQWRWGHKXXUSULMVJUHQVLQEHKHHU
YDQGHFRUSRUDWLHVKHWYROJHQGHRYHUHHQWHNRPHQ



















Convenant Woonruimteverdeling Rijnstreek 2009

1



*URQGVODJ
'H]HRYHUHHQNRPVWLVJHEDVHHUGRS
$UWLNHOYDQGHKXLVYHVWLQJVZHW VWDDWVEODGQU 
$UWLNHOMXQFWRDUWLNHOYDQKHW%HVOXLW%HKHHU6RFLDOH+XXUVHFWRU VWDDWVEODGQU 

%HJULSVEHSDOLQJHQ
:RQLQJ]RHNHQGHGHQDWXXUOLMNHSHUVRRQ]RDOVGLHLQKHWUHJLVWHUDOVEHGRHOGLQDUWLNHOLV
LQJHVFKUHYHQHQGLHYROJHQVGHZHWPHHUGHUMDULJLV
+XLVKRXGHQHONHDOOHHQVWDDQGHHQWHYHQVHONHJURHSYDQWZHHRIPHHUSHUVRQHQGLHLQKXLVHOLMN
YHUEDQGVDPHQZRQHQ
+XXUSULMVJUHQVGHPD[LPDOHKXXUSULMVJUHQVZDDUELMQRJKXXUWRHVODJNDQZRUGHQYHUNUHJHQRS
EDVLVYDQGHKXXUVXEVLGLHZHW
:RRQUXLPWHHONHZRQLQJGLHEHVWHPGLVRPSHUPDQHQWHQ]HOIVWDQGLJEHZRRQGWHZRUGHQ
5HJLVWUDWLHGXXUGHWLMGGLHHHQZRQLQJ]RHNHQGHDOV]RGDQLJVWDDWJHUHJLVWUHHUGLQKHWGDDUWRH
EHVWHPGHUHJLVWHU
,QJH]HWHQHGHJHQHGLHLQKHWEHYRONLQJVUHJLVWHUYDQGHJHPHHQWHLVRSJHQRPHQHQIHLWHOLMNLQGLH
JHPHHQWHKRRIGYHUEOLMIKHHIWLQHHQYRRUSHUPDQHQWHEHZRQLQJDDQJHZH]HQZRRQUXLPWH
5HJLRKHWJURQGJHELHGYDQGHJHPHHQWHQ$OSKHQDDQGHQ5LMQ-DFREVZRXGH1LHXZNRRSHQ
5LMQZRXGH
8UJHQWLHHHQYHUNODULQJGLHNDQZRUGHQDDQJHYUDDJGHQZDDUGRRUYRRUUDQJYHUNUHJHQZRUGWELM
GHYROJRUGHEHSDOLQJYDQGHNDQGLGDWHQYRRUHHQZRRQUXLPWH
3ODWIRUP8UJHQWLHVHHQRQDIKDQNHOLMNHFRPPLVVLHGLHRRUGHHOWRYHUDDQJHYUDDJGHXUJHQWLHV
/RNDOHHQUHJLRQDOHELQGLQJKHWZRRQDFKWLJ]LMQLQGHJHPHHQWHHQRINHUQHQRIZLMNYDQHHQ
JHPHHQWHELQQHQGHUHJLRRILQGHUHJLR
.ODFKWHQFRPPLVVLHHHQGRRUGHJH]DPHQOLMNHJHPHHQWHQLQGHUHJLRLQJHVWHOGHRQDIKDQNHOLMNH
FRPPLVVLHGLHRRUGHHOWRYHUGHXLWYRHULQJYDQGLWFRQYHQDQW

5HLNZLMGWHYDQGHRYHUHHQNRPVW
'HHLQGYHUDQWZRRUGHOLMNKHLGYRRUGHDIVWHPPLQJYDQKHWYHUGHOLQJVEHOHLGRSKHWZHWWHOLMNHNDGHU
HQYRRUGHKRRIGOLMQHQYDQKHWEHOHLGEHUXVWELMGHSDUWLMHQJH]DPHQOLMN
'HHYDOXDWLHHQGHELMVWHOOLQJYDQKHWEHOHLGYRRU]RYHUGLHOHLGWWRWZLM]LJLQJYDQGLWFRQYHQDQW
JHVFKLHGWGRRUGHJHPHHQWHQHQGHFRUSRUDWLHVJH]DPHQOLMN
'HXLWYRHULQJYDQGHZRQLQJWRHZLM]LQJJHVFKLHGWGRRUGHFRUSRUDWLHV
'H]HRYHUHHQNRPVWWUHHGWYRRUGHFRUSRUDWLHVLQGHSODDWVYDQGHKXLVYHVWLQJVYHURUGHQLQJ]RDOVGLH
GRRUGHDI]RQGHUOLMNHJHPHHQWHQLVYDVWJHVWHOG
6:5LVYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUKHWOHYHUHQYDQLQIRUPDWLHGLHHHQELMGUDJHNDQOHYHUHQDDQGH
HYDOXDWLHYDQKHWZRRQUXLPWHYHUGHOLQJVEHOHLG

5HJLVWUDWLH
6:5GUDDJW]RUJYRRUKHWDDQOHJJHQHQELMKRXGHQYDQHHQUHJLVWHUYDQZRQLQJ]RHNHQGHQ
2PLQKHWUHJLVWHUWHZRUGHQRSJHQRPHQPRHWHHQZRQLQJ]RHNHQGHPLQLPDDOGHYROJHQGH
JHJHYHQVYHUVWUHNNHQ
QDDPHQYRRUOHWWHUV
KXLGLJDGUHVRISRVWDGUHV
SRVWFRGHHQZRRQSODDWV
WHOHIRRQ ]DNHOLMNHQSULYp 
JHERRUWHGDWXP
:RQLQJ]RHNHQGHQRQWYDQJHQQDUHJLVWUDWLHHHQEHZLMVZDDURSLQLHGHUJHYDOKHWUHJLVWUDWLHQXPPHU
VWDDWYHUPHOG
'HJHJHYHQVEHWUHIIHQGHUHJLVWUDWLHZRUGHQRSJHQRPHQLQHHQFHQWUDDOUHJLVWHURSGLWUHJLVWHUUXVW
SULYDF\EHVFKHUPLQJZHONHLVYDVWJHOHJGLQGH:HW%HVFKHUPLQJ3HUVRRQVJHJHYHQV
$DQKHWUHJLVWUHUHQ]LMQNRVWHQYHUERQGHQ
-DDUOLMNVYLQGWHHQRSVFKRQLQJYDQKHWUHJLVWHUYDQZRQLQJ]RHNHQGHQSODDWVZDDUYRRUELM
YHUOHQJLQJYDQGHUHJLVWUDWLHRSQLHXZHHQELMGUDJHLVYHUVFKXOGLJG
+HWEHVWXXUYDQGH6:5VWHOWMDDUOLMNVGHELMGUDJHYRRUUHJLVWUDWLHHQYHUOHQJLQJYDVW
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$GYHUWHUHQYDQZRRQUXLPWH
9ULMJHNRPHQZRRQUXLPWHYDQGHFRUSRUDWLHVPHWHHQKXXUWRWGHKXXUSULMVJUHQVZRUGWSHULRGLHN
PHWHHQPLQLPXPYDQNHHUSHUPDDQGJHSXEOLFHHUG8LWJDQJVSXQWKLHUELMLVGDWGH]HLQIRUPDWLH
RSHHQWRHJDQNHOLMNHHQODDJGUHPSHOLJHZLM]HWHUEHVFKLNNLQJNRPWYDQGHZRQLQJ]RHNHQGHQ
*HUHJLVWUHHUGHZRQLQJ]RHNHQGHQGLHDDQGHJHVWHOGHYRRUZDDUGHQYROGRHQNXQQHQKXQ
EHODQJVWHOOLQJNHQEDDUPDNHQRSPHHUGHUHDDQJHJHYHQZLM]HQ
3HUSXEOLFDWLHPDJRSPD[LPDDOWZHHZRRQUXLPWHQZRUGHQJHUHDJHHUG+HWEHVWXXUYDQ6:5NDQ
EHVOXLWHQRPGHUHDFWLHPRJHOLMNKHGHQWHYHUUXLPHQ
'LUHFWHSRVWYHU]HQGLQJLVWHJHQHHQQDGHUWHEHSDOHQYHUJRHGLQJPRJHOLMN
2YHULJHYHUKXXUGHUVLQGHUHJLRZRUGHQLQGHJHOHJHQKHLGJHVWHOGRPKXQZRRQUXLPWHHYHQHHQVWH
SXEOLFHUHQLQGLHQJHZHQVWRQGHUKXQHLJHQYRRUZDDUGHQ

3DVVHQGKHLG
+HWLQNRPHQYDQGHZRQLQJ]RHNHQGHPRHWLQUHGHOLMNHYHUKRXGLQJVWDDQWRWGHKXXUSULMVYDQGH
ZRRQUXLPWH
%LMGHWRHSDVVLQJYDQKHWJHVWHOGHLQOLGKDQWHUHQGHFRUSRUDWLHV]RYHHOPRJHOLMNHHQMDDUOLMNVGRRU
KHWEHVWXXUYDQGH6:5YDVWWHVWHOOHQWDEHO ]LHELMODJH ZDDUELMYRRUGHJRHGNRSHYRRUUDDGDOOH
FRUSRUDWLHVKHW]HOIGHXLWJDQJVSXQWQHPHQHQYRRUGHEHWDDOEDUHHQGXUHYRRUUDDGHONHFRUSRUDWLH
HHQHLJHQEHOHLGNDQYRHUHQDIKDQNHOLMNYDQGHORNDOHVLWXDWLH
'HWRHSDVVLQJYDQGHLQKHWYRULJHOLGEHGRHOGHWDEHOYHUYDOWRSKHWPRPHQWGDWGHDGYHUWHQWLHJHHQ
SDVVHQGHUHDFWLHKHHIWRSJHOHYHUG
+HWLVDDQHONHFRUSRUDWLHWRHJHVWDDQRPHHQYHUPRJHQVWRHWVWHKDQWHUHQELMKHWDDQELHGHQYDQ
ZRRQUXLPWH
(UNXQQHQGRRUGHFRUSRUDWLHVQDGHUHYRRUZDDUGHQZRUGHQJHVWHOGRYHUGHRPYDQJYDQKHW
KXLVKRXGHQLQUHODWLHWRWGHJURRWWHYDQGHZRQLQJ

7RHZLM]LQJ
:RQLQJ]RHNHQGHQGLHRSHHQJHSXEOLFHHUGHZRQLQJKHEEHQJHUHDJHHUGHQYROGRHQDDQGHHLVHQ
]RDOVEHGRHOGLQKHWYRULJHDUWLNHONXQQHQLQDDQPHUNLQJNRPHQYRRUGHEHVFKLNEDDUJHNRPHQ
ZRRQUXLPWH
'HRQWYDQJHQUHDFWLHVZRUGHQYRRUUHJLRQDDODDQJHERGHQZRQLQJHQJHUDQJVFKLNWDDQGHKDQGYDQ
GHYROJHQGHFULWHULD
HZRQLQJ]RHNHQGHQGLHZRRQDFKWLJ]LMQLQGHUHJLR
HGHUHJLVWUDWLHGXXU
HRYHULJHZRQLQJ]RHNHQGHQ
HGHUHJLVWUDWLHGXXU
'HRQWYDQJHQUHDFWLHVYRRUZRQLQJHQGLHRSEDVLVYDQDUWLNHOLQGHORNDOHEHOHLGVUXLPWHZRUGHQ
DDQJHERGHQ]XOOHQZRUGHQJHUDQJVFKLNWYROJHQVGHFULWHULDGLHLQGHORNDOHEHOHLGVUXLPWHZRUGHQ
YDVWJHOHJG
'HZRQLQJ]RHNHQGHGLHPHWLQDFKWQHPLQJYDQKHWJHHQLVEHSDDOGLQGHOHGHQHQDOVHHUVWH
YRRUGHZRRQUXLPWHLQDDQPHUNLQJNRPWNULMJWGH]HZRRQUXLPWHGRRUGHFRUSRUDWLHDDQJHERGHQ
WHQ]LMVSUDNHLVYDQHHQYDQGHLQDUWLNHOJHQRHPGHIDFWRUHQ
,QGLHQHHQZRQLQJ]RHNHQGHHHQDDQJHERGHQZRQLQJDFFHSWHHUWYHUYDOWGHUHJLVWUDWLHZDDUPHH
JHUHDJHHUGLV$OVHUVSUDNHLVYDQPHHUGHUH PHGH KXXUGHUVYHUYDOOHQRRNGH]HUHJLVWUDWLHV
9RRUZDDUGHLVGDWGHPHGHKXXUGHUVGHKXXURYHUHHQNRPVWPHGHKHEEHQRQGHUWHNHQG

8LWVOXLWLQJ
(HQZRQLQJFRUSRUDWLHPDJHHQZRQLQJ]RHNHQGHGLHRSJURQGYDQDUWLNHOYRRUHHQZRRQUXLPWHLQ
DDQPHUNLQJNRPWZHLJHUHQLQGLHQ
HUHHQJHUHFKWHOLMNEHYHOLVWRWRQWUXLPLQJLQYHUEDQGPHWRYHUODVWLQGHODDWVWEHZRRQGHZRQLQJ
HUHHQJHUHFKWHOLMNEHYHOLVWRWRQWUXLPLQJLQYHUEDQGPHWHHQKXXUDFKWHUVWDQGGLHQRJQLHW
EHWDDOGLV
HUGRRUGHYRULJHYHUKXXUGHUJHHQYHUNODULQJYDQJHHQKXXUDFKWHUVWDQGZRUGWYHUVWUHNW
GHZRQLQJFRUSRUDWLHYDQPHQLQJLVGDWSODDWVLQJYDQGHNDQGLGDDWLQGHEHWUHIIHQGHZRQLQJOHLGW
WRWSUREOHPHQLQGHZLMNJHOHWRSGHVRFLDOHRSERXZYDQGHZLMNHQRIUHHGVRQWVWDQH
SUREOHHPVLWXDWLHV
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HUELMGHZRQLQJWRHZLM]LQJVSUDNHLVYDQIUDXGXOHXVKDQGHOHQRIRSJDYHYDQRQMXLVWHLQIRUPDWLH
GRRUGHZRQLQJ]RHNHQGH
-DDUOLMNVUDSSRUWHUHQGHZRQLQJFRUSRUDWLHVDDQHONDDURYHUGHWRHSDVVLQJYDQKHWHOLG
'DDUZDDUELMKHWZHLJHUHQYDQHHQZRQLQJ]RHNHQGHGHRSHQEDUHRUGHLQKHWJHGLQJLV RINDQ
NRPHQ LQIRUPHHUWGHZRQLQJFRUSRUDWLHWLMGLJGHEHWUHIIHQGHJHPHHQWH

8UJHQWLH
+HWDDQYUDJHQYDQHHQXUJHQWLHYLQGWSODDWVLQGHJHPHHQWHZDDUGHZRQLQJ]RHNHQGHZRRQDFKWLJ
LVELMGHLQGLHJHPHHQWHZHUN]DPHZRQLQJFRUSRUDWLH
+HWYHU]RHNRPXUJHQWLHZRUGWGRRUJHVWXXUGQDDUKHWVHFUHWDULDDWYDQKHW3ODWIRUP8UJHQWLHVQDGDW
GHYHUVFKXOGLJGHELMGUDJHLVYROGDDQ
'HKRRJWHYDQGHELMGUDJHZRUGWMDDUOLMNVGRRUKHWEHVWXXUYDQGH6:5YDVWJHVWHOG
'HEHKDQGHOLQJYDQKHWYHU]RHNYLQGWSODDWVRYHUHHQNRPVWLJKHWJHHQLVEHSDDOGLQKHWUHJOHPHQW
3ODWIRUPXUJHQWLHVGDWDOVELMODJHELMGH]HRYHUHHQNRPVWLVRSJHQRPHQHQGHUKDOYHLQWHJUDDO
RQGHUGHHOGDDUYDQXLWPDDNW
'HEHVOLVVLQJRSHHQYHU]RHNWRWXUJHQWLHZRUGWVFKULIWHOLMNELQQHQZHNHQQDRQWYDQJVWYDQKHW
YHU]RHNGRRUGHVWLFKWLQJPHHJHGHHOG
8UJHQWLHZRUGWYRRUPDDQGHQYHUOHHQG1DPDDQGHQYHUYDOWGHXUJHQWLH,QGLHPDDQGHQNDQ
GHXUJHQWZRQLQJ]RHNHQGHPHWYRRUUDQJELQQHQGHFULWHULDYDQSDVVHQGKHLGNLH]HQXLWKHWKLHUWRH
DDQJHZH]HQZRQLQJDDQERG+HHIWGHXUJHQWZRQLQJ]RHNHQGHLQGH]HSHULRGHJHHQSDVVHQGDDQERG
JHYRQGHQGDQ]DOGHZRQLQJFRUSRUDWLHZHUN]DDPLQGHJHPHHQWHYDQGHDDQYUDJHUGDDUQDQRJ
ppQPDDOHHQSDVVHQGDDQERGGRHQ
+HWEHVWXXUYDQGH6:5NDQLQGLHQVSUDNHLVYDQIUDXGHPLVEUXLNRIELMYHUYDOOHQYDQGHRRU]DDN
RIGHQRRG]DDNEHVOXLWHQRPGHXUJHQWLHLQWHWUHNNHQ
'H6:5]DOGHXUJHQWZRQLQJ]RHNHQGHGLWEHVOXLWVFKULIWHOLMNHQJHPRWLYHHUGPHHGHOHQ
'HDDQYUDJHUNDQWHJHQGHEHVOLVVLQJLQEHURHSJDDQELMGHNODFKWHQFRPPLVVLH


+HUKXLVYHVWLQJDOVJHYROJYDQRQYULMZLOOLJHGDNORRVKHLG
(HQKXLVKRXGHQGDWEXLWHQ]LMQVFKXOGRPRS]RHNPRHWQDDUDQGHUHZRRQUXLPWHZRUGWGDDUELM
GRRUGHFRUSRUDWLHJHKROSHQ
9RRUKHWKXLVKRXGHQZDDURSKHWHOLGYDQWRHSDVVLQJLV]LMQPRJHOLMNKHGHQDFXWHGDNORRVKHLG
RIGDNORRVKHLGRSWHUPLMQ
(HQKXLVKRXGHQZDDUELMVSUDNHLVYDQDFXWHGDNORRVKHLGZRUGWJHKROSHQGRRUGHFRUSRUDWLH
ZHUN]DDPLQGHJHPHHQWHZDDUKLM]LMZRRQDFKWLJLVRIZDV,QKHWMDDUYHUVODJYDQ6:5ZRUGW
RSJDYHJHGDDQYDQGHYLDGLWDUWLNHOWRHJHZH]HQZRQLQJHQ
(HQKXLVKRXGHQGDWRSWHUPLMQGDNORRVZRUGWGLHQW]LFKWHUHJLVWUHUHQDOVZRQLQJ]RHNHQGHGH
UHJLVWUDWLHGXXU]DO]RGDQLJZRUGHQDDQJHSDVWGDWKHWKXLVKRXGHQWLMGLJLQVWDDWLVRPDQGHUH
SDVVHQGHZRRQUXLPWHWHYHUNULMJHQ


6SHFLDOHGRHOJURHSHQ

(HQFRUSRUDWLHNDQLQRYHUOHJPHWKDDUJHPHHQWHVSHFLILHNHGRHOJURHSHQDDQZLM]HQZDDUYRRU
QDGHUHUHJHOVYRRUZRQLQJWRHZLM]LQJNXQQHQZRUGHQJHVWHOG
5HJHOVDOVJHYROJYDQKHWEHSDDOGHLQOLGPRJHQDIZLMNHQYDQKHWJHHQEHSDDOGLVLQGHDUWLNHOHQ
HQYDQGLWFRQYHQDQW
+HWHOLGKHHIWEHWUHNNLQJRSVWDWXVKRXGHUVHQGLHKXLVKRXGHQVGLHLQDDQPHUNLQJZLOOHQNRPHQ
YRRUHHQDDQOHXQZRQLQJPDDUNDQRRNZRUGHQXLWJHEUHLGPHWDQGHUHELM]RQGHUHGRHOJURHSHQ]RDOV
ZRRQZDJHQEHZRQHUVZRQLQJ]RHNHQGHQYRRUZRQLQJHQLQGH¶0ROXNVHZLMN·LQ$OSKHQDDQGHQ
5LMQ
ZRQLQJ]RHNHQGHQYDQXLWH[WUDPXUDOLVHULQJ]RDOVGDNHQWKXLVOR]HQH[JHGHWLQHHUGHQOLFKDPHOLMN
HQRIJHHVWHOLMNJHKDQGLFDSWHQHQH[SV\FKLDWULVFKHSDWLsQWHQ
:RQLQJWRHZLM]LQJHQDDQPHQVHQYDQXLWGH]HVSHFLDOHGRHOJURHSHQYDOOHQEXLWHQGHORNDOH
EHOHLGVUXLPWH ]LHDUWLNHO 
7HQDDQ]LHQYDQGHVSHFLDOHGRHOJURHSHQNXQQHQORNDDOHQRIUHJLRQDDODSDUWHDIVSUDNHQZRUGHQ
JHPDDNWWXVVHQFRUSRUDWLHVHQJHPHHQWHQ
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.ODFKWHQUHJHOLQJ

'HJHPHHQWHQVWHOOHQJH]DPHQOLMNHHQRQDIKDQNHOLMNHNODFKWHQFRPPLVVLHLQZDDU
ZRQLQJ]RHNHQGHQHHQNODFKWNXQQHQLQGLHQHQPHWEHWUHNNLQJWRWGHXLWYRHULQJYDQGH
ZHUN]DDPKHGHQJHUHJHOGLQGH]HRYHUHHQNRPVWKLHUELMZRUGWDDQJHVORWHQELMDUWLNHOOLGYDQGH
+XLVYHVWLQJVZHW
'HXLWVSUDNHQYDQGHNODFKWHQFRPPLVVLHVWUHNNHQWRWHHQELQGHQGDGYLHV
'HNODFKWHQFRPPLVVLHNDQYLDHHQELQGHQGDGYLHVGHNODJHUWHUXJYHUZLM]HQQDDUGH6:5RIKHW
3ODWIRUP8UJHQWLHV
'HNODFKWHQFRPPLVVLHNDQGDDUQDDVWGHNODFKWRQJHJURQGYHUNODUHQ
'HVDPHQVWHOOLQJHQGHZHUNZLM]HYDQGHNODFKWHQFRPPLVVLH]LMQJHUHJHOGLQHHQGRRUSDUWLMHQ
JH]DPHQOLMNRSJHVWHOGUHJOHPHQWYRRUGHNODFKWHQFRPPLVVLH
(HQNODFKWGLHELMHHQYHUNHHUGHLQVWDQWLHZRUGWLQJHGLHQGZRUGWRYHUHHQNRPVWLJKHWJHHQ
GDDURPWUHQWLVEHSDDOGLQGH$OJHPHQH:HW%HVWXXUVUHFKWGRRUJH]RQGHQQDDUGHLQVWDQWLHGLH
EHODVWLVPHWGHEHKDQGHOLQJYDQGHNODFKW

/RNDOHEHOHLGVUXLPWH
2PORNDOHHQVSHFLILHNUHJLRQDOHYRONVKXLVYHVWLQJVGRHOVWHOOLQJHQWHNXQQHQUHDOLVHUHQNDQHHQGHHO
YDQGHYULMNRPHQGHZRQLQJHQDDQZRQLQJ]RHNHQGHQPHWQDGHUH ORNDOH ELQGLQJVHLVHQDQGHUH
LQNRPHQVRIEH]HWWLQJVFULWHULDYLDHHQDQGHUYROJRUGHFULWHULXPRIRSHHQDQGHUHZLM]HDIZLMNHQG
YDQGLWFRQYHQDQWZRUGHQWRHJHZH]HQ
+HWSHUFHQWDJHZRQLQJHQGDWDOVORNDOHEHOHLGVUXLPWHPDJZRUGHQWRHJHZH]HQZRUGWGRRUSDUWLMHQ
JH]DPHQOLMNRSUHJLRQDDOQLYHDXEHSDDOG
(HQEHVOXLWRYHUGHLQYXOOLQJYDQGHORNDOHEHOHLGVUXLPWHZRUGWJHQRPHQGRRUHHQ
ZRQLQJFRUSRUDWLH]HOIQDRYHUOHJPHWHQLQVWHPPLQJYDQKHWJHPHHQWHEHVWXXUWHUSODDWVH'H
FRUSRUDWLHJHHIWPHOGLQJYDQGLWEHVOXLWDDQKHWEHVWXXUYDQ6:5RQGHUGHWLWHOYDQORNDDOEHOHLG
%LMGHLQYXOOLQJYDQGHORNDOHEHOHLGVUXLPWHZRUGWRPVFKUHYHQ
GHORNDOHEHOHLGVGRHOVWHOOLQJGLHPHWKHWEHOHLGZRUGWQDJHVWUHHIG
GHGXXUYDQKHWEHOHLG
ZHONHZRQLQJHQRQGHUGLWEHOHLGYDOOHQ
GHLQVWHPPLQJYDQGHEHWUHIIHQGHJHPHHQWH

5DSSRUWDJH
-DDUOLMNVUDSSRUWHHUWGH6:5DDQGHRYHULJHSDUWLMHQRYHUGHXLWYRHULQJYDQGH]HRYHUHHQNRPVW
'HUDSSRUWDJHZRUGWXLWHUOLMNPDDQGHQQDDIORRSYDQKHWMDDUYHU]RQGHQ
,QGHUDSSRUWDJHZRUGWLQLHGHUJHYDODDQGDFKWEHVWHHGDDQGHWRHZLM]LQJYDQDOOHYRRUYHUKXXU
EHVFKLNEDDUNRPHQGHZRQLQJHQ
'HZRQLQJFRUSRUDWLHVGRHQLQKHWMDDUYHUVODJYDQGH6:5RSJDYHYDQZHLJHULQJHQRPWRHWH
ZLM]HQ
,QKHWMDDUYHUVODJZRUGWRSJDYHJHGDDQYDQDOOHZRQLQJWRHZLM]LQJHQGLHRQGHUGHORNDOH
EHOHLGVUXLPWHKHEEHQSODDWVJHYRQGHQ
3DUWLMHQPDNHQLQRQGHUOLQJRYHUOHJQDGHUHDIVSUDNHQRYHUGHZLM]HYDQUDSSRUWHUHQ

2YHUOHJ
7HQPLQVWHHHQPDDOSHUMDDUYLQGWHUDPEWHOLMNRYHUOHJSODDWVWXVVHQSDUWLMHQRYHUGHYRRUWJDQJHQ
GHXLWYRHULQJYDQGH]HRYHUHHQNRPVW
7HQPLQVWHHHQPDDOSHUMDDUYLQGWHUEHVWXXUOLMNRYHUOHJSODDWVWXVVHQSDUWLMHQZDDUELMHHQHYDOXDWLH
SODDWVYLQGWYDQGHXLWYRHULQJYDQGH]HRYHUHHQNRPVW
2SEDVLVYDQGH]HHYDOXDWLHNXQQHQSDUWLMHQJH]DPHQOLMNEHVOXLWHQGH]HRYHUHHQNRPVWWHZLM]LJHQRI
DDQWHYXOOHQ

)LQDQFLHULQJ
.RVWHQYRRUWYORHLHQGXLWGH]HRYHUHHQNRPVWPHWXLW]RQGHULQJYDQGLHDOVJHYROJYDQDUWLNHO
NRPHQWHQODVWHYDQ6:5
.RVWHQYRRUWYORHLHQGXLWDUWLNHONRPHQWHQODVWHYDQGHJHPHHQWHQ
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+DUGKHLGVFODXVXOH
+HWEHVWXXUYDQ6:5LVEHYRHJGLQJHYDOOHQZDDULQGHWRHSDVVLQJYDQGLWFRQYHQDQWQDDUKXQ
RRUGHHOWRWHHQELM]RQGHUHKDUGKHLGOHLGWWHQJXQVWHYDQGHEHWURNNHQHDIWHZLMNHQYDQGLW
FRQYHQDQW
,QJHYDOOHQZDDULQGLWFRQYHQDQWQLHWRIRQYROGRHQGHYRRU]LHWEHVOLVWKHWEHVWXXUYDQ6:5
ZDDUELM]LM]LFKXLWVOXLWHQG]DOODWHQOHLGHQGRRURYHUZHJLQJHQEHWUHNNLQJKHEEHQGHRSHHQ
HYHQZLFKWLJHHQUHFKWYDDUGLJHYHUGHOLQJYDQGHEHVFKLNEDUHZRQLQJHQLQGHUHJLR


6ORWEHSDOLQJHQ
,QGLHJHYDOOHQZDDULQGHRYHUHHQNRPVWQLHWYRRU]LHWQHPHQSDUWLMHQLQRQGHUOLQJRYHUOHJHHQ
EHVOXLW
*HVFKLOOHQRYHUGHXLWYRHULQJYDQGH]HRYHUHHQNRPVWZRUGHQYRRUELQGHQGDGYLHVYRRUJHOHJGDDQ
HHQRQDIKDQNHOLMNHFRPPLVVLHEHVWDDQGHXLWOHGHQ
ppQOLGDDQWHZLM]HQGRRUGHJHPHHQWHQ
ppQOLGDDQWHZLM]HQGRRU6:5
ppQRQDIKDQNHOLMNOLGWHYHQVYRRU]LWWHUDDQWHZLM]HQGRRUGHRYHULJHOHGHQ
'H]HRYHUHHQNRPVWWUHHGWLQZHUNLQJRSMDQXDULHQYHUYDQJWGDDUPHHKHWFRQYHQDQW
ZRRQUXLPWHYHUGHOLQJ5LMQVWUHHN
'HRYHUHHQNRPVWJHOGWYRRUHHQSHULRGHYDQMDDUHQZRUGWGDDUQDWHONHQPDOHYRRUHHQSHULRGH
YDQMDDUYHUOHQJGWHQ]LMHHQYDQGHSDUWLMHQPHWLQDFKWQDPHYDQHHQWHUPLMQYDQPDDQGHQ
QLHWPHWYHUOHQJLQJNDQLQVWHPPHQ
$OVGDQYLQGWHUXLWHUOLMNPDDQGHQYRRUDIJDDQGDDQGHGDWXPZDDURSGHRYHUHHQNRPVWWHQHLQGH
NRPWRYHUOHJSODDWVWXVVHQSDUWLMHQJHULFKWRSGHUHDOLVDWLHYDQHHQQLHXZHRYHUHHQNRPVW
'LWFRQYHQDQWNDQZRUGHQDDQJHKDDOGDOV´&RQYHQDQW:RRQUXLPWHYHUGHOLQJ5LMQVWUHHNµ



$OGXVRYHUHHQJHNRPHQHQJHWHNHQG


%XUJHPHHVWHUHQZHWKRXGHUVYDQGHJHPHHQWH$OSKHQDDQGHQ5LMQRS
'HVHFUHWDULV 

'HEXUJHPHHVWHU





%XUJHPHHVWHUHQZHWKRXGHUVYDQGHJHPHHQWH-DFREVZRXGHRS
'HVHFUHWDULV 

'HEXUJHPHHVWHU





%XUJHPHHVWHUHQZHWKRXGHUVYDQGHJHPHHQWH1LHXZNRRSRS
'HVHFUHWDULV 

'HEXUJHPHHVWHU





%XUJHPHHVWHUHQZHWKRXGHUVYDQGHJHPHHQWH5LMQZRXGHRS
'HVHFUHWDULV 

'HEXUJHPHHVWHU
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+HWEHVWXXUYDQVWLFKLQJZRQHQ&HQWUDDORS 
«««««««««««
'HGLUHFWHXUEHVWXXUGHU
'HKHHU5'RQQLQJHU




+HWEHVWXXUYDQ:RQLQJVWLFKWLQJ1LHXZNRRSRS
««««««««««««
'HGLUHFWHXUEHVWXXUGHU
'HKHHU)5LHWPHLMHU




+HWEHVWXXUYDQ:RRQGLHQVWHQ$DUZRXGHRS 
«««««««««««
'HGLUHFWHXUEHVWXXUGHU
'HKHHU5YDQGHU/DDQ




+HWEHVWXXUYDQZRQLQJERXZYHUHQLJLQJ+DEHNR:RQHQ«««««««««««
'HGLUHFWHXUEHVWXXUGHU
'HKHHU0%RJHUG




1DPHQVKHWEHVWXXUYDQVWLFKWLQJ9HVWLD*URHSRS
«««««««««««
%HGULMIVGLUHFWHXU9HVWLD0LGGHQ1HGHUODQG





%HVWXXUYDQ6WLFKWLQJ:RRQPDUNW5LMQVWUHHNRS
««««««««««««
'HVHFUHWDULV 



'HYRRU]LWWHU
'HKHHU5YDQGHU/DDQ


'HKHHU0%RJHUG
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%LMODJH




+XXUHQLQNRPHQVWDEHOSHUMXOL

Kale huurprijs
&DWHJRULHJRHGNRRS
Tot ¼
&DWHJRULHEHWDDOEDDU
Van ¼WRW¼
431,80
Van ¼WRW¼
535,32
&DWHJRULHGXXU
Vanaf ¼

Bruto huishoudinkomen
per maand ( jaar : 12,96)

Bruto huishoudinkomen
per jaar

Maximaal ¼

Maximaal ¼

Maximaal ¼ 1967,59

Maximaal ¼

Minimaal ¼

Minimaal ¼

Minimaal ¼

Minimaal ¼

+XXUJUHQ]HQ
kwaliteitskortingsgrens/jongeren grens
aftoppingsgrens 1 en 2 personen
aftoppingsgrens 3 of meer personen
huurtoeslaggrens
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%LMODJH

5HJOHPHQW3ODWIRUP8UJHQWLHV
%HJULSVEHSDOLQJ
1. De Stichting: Stichting Woonmarkt Rijnstreek.


+HW3ODWIRUP
1. Het Platform is ingesteld door de deelnemers, die het convenant Woonruimteverdeling
Rijnstreek 2005 hebben ondertekend.
2. De voorzitter, de leden, alsmede de plaatsvervangende leden worden voor een bepaalde tijd
benoemd door het bestuur van de Stichting.
De benoemingstermijn van de voorzitter is 4 jaar met een éénmalige mogelijkheid tot
herbenoeming.
3. Het Platform is ingesteld en werkzaam binnen het kader van het Convenant
Woonruimteverdeling Rijnstreek 2005.
4. De leden van het Platform zijn geheimhouding verschuldigd over het besprokene en het
verkrijgen van vertrouwelijke informatie.
5. Het Platform opereert zonder last of ruggespraak.
6. Het Platform opereert op basis van de geldende Huisvestingswetgeving.
6DPHQVWHOOLQJ3ODWIRUP8UJHQWLHV
1. Het Platform Urgenties bestaat uit 4 personen, te weten:
- een voorzitter
- twee vertegenwoordigers van de corporaties,
- een vertegenwoordiger van het Maatschappelijk Werk.
2. De voorzitter is een onafhankelijke persoon, die niet gebonden is aan een van de binnen het
Platform opererende instanties.
3. Het secretariaat van het Platform wordt verzorgd door de Stichting.
9HUJDGHULQJHQYDQKHW3ODWIRUP
1. Het Platform vergadert eenmaal per twee weken.
2. Een vergadering vindt geen doorgang als er geen aanvragen om urgentie zijn.
3. De werkwijze is vastgelegd in een door het Platform opgesteld huishoudelijk reglement.


9RRUZDDUGHQYRRUKHWDDQYUDJHQYDQHHQXUJHQWLH
1. De aanvrager moet geregistreerd staan als woningzoekende.
2. De aanvrager moet langer dan een jaar woonachtig zijn in een van de Rijnstreekgemeenten.


$OJHPHQHSURFHGXUH
1. De aanvrager kan bij een van de deelnemende woningcorporaties terecht voor een
toelichting op de procedure. De voorwaarden voor het aanvragen van de urgentie en de
slagingskans komen hierbij aan de orde.
2. Elk verzoek om urgentie, waarvan de bijdrage in de kosten is voldaan, wordt voorgelegd
aan het Platform.
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3. Na betalen van de vereiste bijdrage in de kosten, wordt aan de aanvrager een formulier
verstrekt voor de GGD of het Maatschappelijk Werk, afhankelijk van de aard van de
aanvraag. Met dit formulier kan de aanvrager een afspraak met die instantie maken voor
een onderzoek. Bij een verzoek om medische redenen wordt advies gevraagd aan de GGD.
Bij een verzoek om maatschappelijk sociale redenen wordt advies gevraagd aan het
Maatschappelijk werk
4. De GGD of het maatschappelijk werk brengt rapport uit aan het platform Urgenties. Deze
beoordeelt het rapport en doet een voorstel aan het Bestuur van de stichting. De reden van
de urgentieaanvraag moet deugdelijk en schriftelijk worden onderbouwd door een
bevoegde instantie c.q. beroepsuitoefenaar. Zonder deze onderbouwing zal het adviserende
orgaan het Platform negatief adviseren. Het advies van deze derden moet binnen 4 weken
van de verzenddatum van het verzoek om advies bij het Platform zijn.
5. Na ontvangst van het advies moet het Platform binnen 6 weken een advies uitbrengen aan
het bestuur van de Stichting.
6. Het bestuur van de Stichting neemt een beslissing. Het bestuur geeft afhankelijk van het
advies een urgentieverklaring af of wijst de aanvraag af.
7. Het bestuur van de Stichting brengt de aanvrager schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte
van de beslissing op het verzoek om urgentie.
8. Tegen een afwijzing staat beroep bij de Klachtencommissie van de Rijnstreekgemeenten
open.

9RRUZDDUGHQYRRUKHWYHUNULMJHQYDQHHQXUJHQWLH
1. De aanvrager moet kunnen aantonen dat de aanleiding voor de urgentieaanvraag ligt in de
persoonlijke omstandigheden en is ontstaan in een Rijnstreekgemeente.
2. Een urgentieverklaring kan worden verkregen ingeval op afdoende wijze is aangetoond dat
sprake is van een maatschappelijk, sociaal of medisch probleem conform artikel 7.3 welke
alleen kan worden opgelost door middel van een via urgentie verkregen voorrangspositie.
3. Een aanvraag voor een urgentieverklaring kan, met in acht name van de in dit reglement
geformuleerde procedure, in de volgende specifieke situaties worden gehonoreerd:
0DDWVFKDSSHOLMNHHQVRFLDOHRPVWDQGLJKHGHQ
a. aan personen, die verblijven in een opvangtehuis en /of personen uit erkende hulp- en
dienstverleningsinstellingen.
b. ingeval van geestelijke mishandeling en/of incest, mits dit aantoonbaar is door ter zake
kundige en bevoegde instanties.
c. bij lichamelijke mishandeling, mits dit wordt aangetoond door een aangifte bij de politie, zo
mogelijk aangevuld met gegevens van justitie, maatschappelijk werk en/of arts.
d. daar waar een aantoonbare, financiële noodsituatie buiten eigen schuld is ontstaan.
e. wanneer dakloosheid een aantoonbare noodsituatie veroorzaakt die leidt tot een crisis.
f. na een verblijf in een penitentiaire inrichting. De rapportage van de penitentiaire inrichting
wordt als een zwaarwegend advies beschouwd. Uit deze rapportage blijkt in ieder geval:
 een gevangenisstraf van minstens één jaar
 voorafgaand aan de gevangenisstraf minstens één jaar woonachtig in de regio
 woonverleden in een zelfstandige woonruimte die door de gevangenisstraf
verloren is gegaan. Het verloren gaan van de woonruimte moet niet verwijtbaar
zijn.
 aanvrager is 27 jaar of ouder en kan niet terug naar het vroegere woonadres
 de urgentieaanvraag moet binnen een maand nadat de detentie is afgelopen
aangevraagd zijn.
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Bij de toetsing van een urgentieaanvraag aan de hierboven genoemde maatschappelijke en
sociale omstandigheden speelt de acuutheid en de wel of niet voorzienbaarheid van de situatie
een rol, evenals de in te schatten zelfredzaamheid van de aanvrager. Daarnaast speelt
mogelijke verwijtbaarheid van de situatie een rol bij het toetsen van de aanvraag en zal het
Platform meewegen in hoeverre voor de woningzoekende in kwestie geen andere oplossing
voor het woonprobleem denkbaar is dan uitsluitend (andere) zelfstandige huisvesting in een
van de Rijnstreekgemeenten.
0HGLVFKHRPVWDQGLJKHGHQ
a. Voorrangsindicatie wordt afgegeven aan de belanghebbende die deze aanvraagt vanwege
een lichamelijke aandoening en/of psychische stoornis. Wel moet medisch worden
aangetoond dat deze aandoening of stoornis chronisch is en overwegend wordt veroorzaakt
door de woonsituatie, dan wel dat de behandeling de aandoening/stoornis in hoge mate
ongunstig wordt beïnvloed door de woonsituatie.
b. De lichamelijke aandoening en/of psychische stoornis moet blijken uit verklaringen van
medische en/of psychiatrische specialisten.


1HJDWLHIDGYLHVYDQKHW3ODWIRUP
Geen voorrangsindicatie wordt afgegeven aan de woningzoekende
1 die een woonwens heeft.
2. die als medehuurder het huurrecht van de voormalige echtelijke of gezamenlijk
gehuurde woning heeft kunnen opeisen, maar dit heeft nagelaten.
3. die als mede-eigenaar van de voormalig echtelijke of gezamenlijke woning heeft
nagelaten bij de scheiding en deling van de gezamenlijke boedel deze woning voor
zichzelf op te eisen.
4. die niet rechtmatig in Nederland verblijft.
5. die sinds het moment van aanvragen niet heeft gereageerd op het reguliere
woningaanbod, dan wel een aangeboden woning heeft geweigerd.
6. die op grond van de vermogensgrenzen in de huurtoeslagwet geen huurtoeslag krijgt.
Bij het rekenvermogen wordt tevens het bedrag dat overblijft uit de verkoop van een
eventuele eigen woning geteld. Het inkomen wordt hierbij mede in beschouwing
genomen. De woningzoekende wordt voldoende zelfredzaam geacht.
7. die in het jaar voorafgaand aan de aanvraag een jaarinkomen geniet gelijk aan of hoger
dan 130% van de maximuminkomensgrens voor meerpersoons huishoudens beneden
de 65 jaar, op grond van artikel lid 1 van de Wet op de huurtoeslag, afgerond op een
veelvoud van ¼2QGHULQNRPHQZRUGWYHUVWDDQGHVRPYDQKHWEHODVWEDUH
inkomen uit werk en woning, het belastbare inkomen uit sparen en beleggen, bedoeld
in de hoofdstukken 3, 4 en 5 van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001. Voor
aanvragen die in 2007 worden gedaan betekend dit dat het jaarinkomen van 2006 niet
hoger mag zijn dan ¼
De woningzoekende wordt voldoende zelfredzaam geacht.
%LM]RQGHUHRPVWDQGLJKHGHQKDUGKHLGVFODXVXOH
Het Platform is bevoegd in gevallen, waarin de toepassing van artikel 7 of 8 naar haar oordeel
tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager af te wijken van dit reglement
en de criteria die van toepassing zijn op de behandeling van een verzoek om urgentie.
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,QWUHNNHQXUJHQWLH
Het bestuur van de Stichting kan besluiten de verleende urgentie in te trekken wanneer
 niet meer wordt voldaan aan de vereisten voor het verkrijgen van de urgentie.
 urgentie is verleend op grond van gegevens, waarvan de woningzoekende wist of
redelijkerwijs kon vermoeden, dat zij onjuist of onvolledig waren.
-DDUYHUVODJ
Jaarlijks brengt het Platform Urgenties een verslag uit over haar werkzaamheden in het
betreffende jaar. In dat verslag wordt tenminste aandacht besteed aan:
- het aantal ontvangen verzoeken om advies
- het aantal positieve adviezen
- het aantal negatieve adviezen
- de motieven die ten grondslag liggen aan de adviezen (geanonimiseerd)
- het aantal keren dat artikel 9 is toegepast en waarom
- adviezen voor verbetering van het reglement.
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