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Onderwerp Handhaving artikel 13 Huisvestingsverordening Holland
Rijnland 2005

Geachte mevrouw Lambermont,

In uw brief van 12 november 2007 geeft u aan dat men in de gemeente Leiden en binnen de
regio onvoldoende bekend is met artikel 13 van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland
2005. Dit artikel geeft de mogelijkheid om seniorenwoningen beschikbaar te stellen aan
gehandicapten jonger dan 65 jaar. U vraagt om handhaving van artikel 13 van de verordening.
Daarnaast verzoekt u of het mogelijk is in het overzicht van ‘Woonzicht’ bij de senioren-
woningen op te laten nemen of er aanpassingen aan de woningen zijn verricht en zo ja welke.

Tot mijn spijt heeft een schriftelijke beantwoording van uw brief op zich laten wachten. Echter,
zoals u wellicht weet, vindt er op dit moment een regionale evaluatie plaats over de
Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2005 en het functioneren van het systeem
Woonzicht. Uw vragen zijn in regionaal verband besproken en met de evaluatie meegenomen.
In het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte is op 13 februari 2008 het volgende besloten:

1. Holland Rijnland verzoekt de Verenging Woningcorporaties Holland Rijnland om
informatie over aanpassingen aan een woning op te nemen in de advertentie;

2. Holland Rijnland brengt de mogelijkheid om seniorenwoningen tevens aan te bieden
aan gehandicapten jonger dan 65 jaar onder de aandacht van de Vereniging
Woningcorporaties Holland Rijnland;

Ons College zal erop toezien dat deze actiepunten worden uitgevoerd. Wij hopen dat uw
vragen hiermee alsnog voldoende zijn beantwoord.

Een kopie van deze brief hebben wij gestuurd naar regio Holland Rijnland, Postbus 588, 2300
AN Leiden en de Vereniging Woningcorporaties Holland Rijnland, Postbus 790, 2300 AT
Leiden.

Met vriendelijke groet,

Pieter van Woensel
wethouder
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