
Geacht college, 
 
Afgelopen maandag 24 februari hebben wij een gesprek had met mw. Merlien Welzijn en mw. Hanny 
van Doorn, respectievelijk Directeur en Manager Wonen van de woningstichting Antonius van Padua 
(later als AvP benoemd) te Noordwijkerhout. De insteek van dit gesprek was om de huidige 
woningmarkt en beleid  beter te begrijpen.  
 
Wat er met name aangegeven werd door zowel mw. Welzijn als mw. Van Doorn is dat de AvP 
volledig van het college van de gemeente Noordwijk afhankelijk is met betrekking tot het wat en 
waar zij kunnen en mogen bouwen. Dit omdat AvP geen grond in eigendom heeft, buiten de percelen 
waar de woningen van AvP op gebouwd zijn (VRAAG 1) 
 
Tevens werd aangegeven dat AvP met name m.b.t. tot woonoplossingen voor spoedzoekers enigszins 
voorzichtig zijn, omdat alle buurgemeente hierop ook actie dienen te ondernemen. De angst is dat  
anders de gemeente Noordwijk (kern Noordwijkerhout) onder de voet gelopen zou worden door 
spoedzoekers vanuit andere gemeenten binnen het Holland Rijnland gebied. (VRAAG 2 + 3) 
 
Ook is er besproken dat het ons bevreemde dat spoedzoekers niet geregistreerd werden en dat er 
deze niet doorgezet worden naar de gemeente Noordwijk. Dit is toch het eerste aanspreekpunt waar 
een spoedzoeker zich tot wendt indien men op zeer kort termijn een huis nodig heeft. (VRAAG 4) 
 
Mw. Welzijn heeft aangegeven in het gesprek dat zij al bijna 2,5 jaar wacht op een antwoord van de 
Gemeente Noordwijk (eerst is de vraag aan de gemeente Noordwijkerhout gesteld) wat de definitie 
nu eigenlijk is van Spoedzoeker. Zij heeft deze vraag vlak na haar aantreden bij AvP gesteld. Volgens 
haar dient eerst deze definitie helder te zijn alvorens er gericht actie ondernomen kan worden, om te 
bepalen wie er om welke reden voorrang heeft op andere doelgroepen. (VRAAG 5) 
 
Met name op internet zijn er diverse definities van de spoedzoeker te vinden, zoals bijvoorbeeld van 
woonmatch West-Friesland (zie bijlage) 
 
Definitie spoedzoeker (statusduur 1 jaar, eventuele verlenging onder voorwaarden mogelijk) 
➔ Iedereen vanaf 18 jaar zonder vaste verblijfplaats met een onhoudbare woonsituatie (voorgaande 
adres is aantoonbaar een adres in West-Friesland voor de duur van minimaal 1 jaar) en 
woonachtig is op een adres dat permanent bewoond mag worden. 
➔ Iedereen vanaf 18 jaar die inwonend is in West-Friesland, verkerend in een onhoudbare situatie 
(dreigende dakloosheid). Indien het een jongere betreft, is het mogelijk als deze jongere niet in 
aanmerking komt voor Kamers met Kansen of een vergelijkbare woonvorm. De jongere dient een 
inkomen te genieten uit werk of uitkering. 
➔ Een ouder uit een relatiebreuk met inwonende kind(eren) tot en met 23 jaar. Dit is alleen van 
toepassing als deze buiten de regionale urgentieregeling valt. 
➔ Een ouder uit een relatiebreuk met inwonende kind(eren) vanaf 24 jaar (RUC doet t/m 23 jaar) en 
minimaal 1 kind dat met de betreffende ouder meeverhuist. Kind moet aantoonbaar het jaar 
voorafgaand aan de relatiebreuk thuis gewoond hebben (in West-Friesland). 
 
Daarnaast moet een spoedzoeker voldoen aan de volgende criteria: 
➔ Woningzoekende is minimaal 1 jaar woonachtig in West-Friesland; 

 Woningzoekende heeft een bruto jaarinkomen van maximaal € 42.436 (peildatum 2019 - dit 
bedrag kan door veranderende wetgeving worden bijgesteld, aangesloten wordt bij de dan 
actuele huur-inkomenstabel). Daarbij heeft de corporatie de mogelijkheid om ruimte te geven aan 
middeninkomens tot € 42.436 (peildatum 2019), ook voor de groep spoedzoekers. 
Vereiste documenten: 
Naast de standaard vereiste documenten over het inkomen en huishouden, ook: 



- bewijs van inwoning waaruit blijkt dat woningzoekende niet de huurder of eigenaar is (huurovereenkomst/ 
koopovereenkomst huidig adres of verklaring verhuurder/kadaster en e.v.t. bewijs poging woning te 
verkrijgen); 
- bewijs onhoudbare situatie: verklaring van professionele hulpverlening; 
- bewijs relatiebreuk (indien van toepassing). Conform de lijst die RUC ook eist: 
➔ inkomensverklaring belastingdienst/jaaropgave inkomen/uitkering of loonstroken van de laatste 3 
 maanden (verplicht); 
➔ officieel ouderschapsplan (verplicht); 
➔ een door beide partijen ondertekende echtscheidingsconvenant (indien van toepassing); 
➔ partneralimentatie (indien van toepassing); 
➔ aantoonbaar pogingen hebben gedaan voor het opeisen van huur- of koopwoning (verplicht); 
➔ verklaring professionele hulp (indien van toepassing). 
 
Volgorde bepaling spoedzoekers: 
Volgorde op basis inschrijfdatum Woonmatch (niet de datum van aanmelding als spoedzoeker). 

 

Maar ook in de afstudeerscriptie van dhr. Anton Poelarends (Utrecht, 29 oktober 2015), hij heeft zijn 
onderzoek  mogen uitvoeren bij het ministerie van BZK. Tevens heeft hij mogen meewerken binnen de 
directie Kennis en Verkenningen van het Directoraat Generaal Wonen en Bouwen. (zie bijlage van dit 
onderzoek) 
 
Hij heeft zijn onderzoek mede kunnen uitvoeren vanwege diverse onderzoeken van onderzoeksbureau 
RIGO 
 
Quote 
De groep spoedzoekers is door deze brede definitie zeer uiteenlopend. Er kan gedacht worden aan 
mensen die wegens scheiding moeten verhuizen of thuiswonende jongeren die in een onhoudbare 
situatie zitten (Van Daalen, Kromhout & Zeelenberg, 2008), maar ook aan “starters, mensen die voor 
een nieuwe baan pas naar een andere stad zijn verhuisd en ZZP-ers” (Blok, 2015). Opvallend is dat 
zowel de onderzoekbureaus Rigo en OTB (Van Daalen, Kromhout & Zeelenberg, 2008), als de minister 
een groep ‘overig’ benoemen. Dit kan worden verklaart aan de hand van de definitie die Van Daalen, 
Kromhout & Zeelenberg (2008) voor spoedzoekers hanteren. Namelijk dat spoedzoekers de huidige 
woonsituatie binnen een half jaar als onhoudbaar moeten ervaren. Door de subjectiviteit van deze 
definitie is er altijd een groep spoedzoekers die niet in een paar persoonskenmerken of 
verhuisredenen is te vatten. 
Unquote 
 

Wij hebben aangegeven dat diverse spoedzoekers te kennen hebben gegeven dat het  
communiceren richting spoedzoekers op een redelijk botte en onfatsoenlijke gebeurd. Er wordt bij 
voorbaat al gesteld dat het totaal geen zin heeft om een urgentie aan te vragen, mensen worden 
doorverwezen naar de Binnenvest te Leiden zonder uit te leggen waarom deze verwijzing gebeurd. 
Wij begrijpen dat een Woningstichting een voorlichtingsplicht heeft mbt de kans van slagen van een 
urgentie-aanvraag, maar het is de toon die de muziek maakt. (VRAAG 6) 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Cindy van Wieringen & Charlotte Meiland 
 
 

 



Vragen: 

1) Welke stukken grond heeft de gemeente aan AvP toegewezen, waar op de kort termijn 

gebouwd kan worden. 

2) Het kan toch niet zo zijn de / een woningstichting gaat afwachten om actie te ondernemen 

met betrekking tot huisvesting voor spoedzoekers omdat de buurgemeenten niets doen.  

3) Is er al contact met andere gemeenten / woningstichtingen van buurgemeenten wat hun 

ideeën zijn mbt spoedzoekers en hun oplossing hiervoor? 

4) Hoe kan je een oplossing voor een probleem creëren, zolang er geen duidelijke cijfers zijn 

van de omvang hiervan. 

5) Het kan toch niet zo zijn, dat er 2,5 jaar nagedacht wordt over een definitie Spoedzoeker. 

Wie is verantwoordelijk voor deze definitie en waarom moet dit 2,5 jaar duren.  

6) Welke stappen kunnen er vanuit de gemeente Noordwijk genomen worden zorg te dragen 

voor een behoorlijke communicatie vanuit AvP richting de spoedzoekers. 

 

 

Dit schrijven is verzonden naar: 
 
Betreffende College: 
Mw. W. Verkleij-Eimers – Burgermeester | w.verkleij@noordwijk.nl  
Dhr. H. de Jong -  Wethouder CDA | h.dejong@noordwijk.nl  
Dhr. D. Salman – Wethouder Lijst Salman Noordwijk | d.salman@noordwijk.nl 
Dhr. J. van den Berg - Wethouder NZLokaal | j.vandenberg@noordwijk.nl 
Dhr. R. ter Hark - wethouder VVD | r.terhark@noordwijk.nl  
Griffie Gemeente Noordwijk | griffie@noordwijk.nl 
Bestuurssecretariaat Gemeente Noordwijk | bestuurssecretariaat@noordwijk.nl 
 
Betreffende Gemeenteraad: 
Mw. L. Van den Vossen – fractievoorzitter NZ Lokaal | l.vandervossen@raadnoordwijk.nl 
Dhr. M. van Dormolen – fractievoorzitter VVD | m.vandormolen@raadnoordwijk.nl 
Dhr. T. Alkemade – fractievoorzitter CDA | t.alkemade@raadnoordwijk.nl 
Dhr. P. van Bockhove – fractievoorzitter Lijst Salman Noordwijk | p.vanbockhove@raadnoordwijk.nl 
Mw. T. Visser – Danser – fractievoorzitter PUUR | t.visserdanser@raadnoordwijk.nl 
Dhr. L. Koppel – fractievoorzitter Groen Links | l.koppel@raadnoordwijk.nl 
Dhr. D. Gutlich – fractievoorzitter D66 | d.gutlich@raadnoordwijk.nl 
Dhr. J. janson – fractievoorzitter PvdA | j.janson@raadnoordwijk.nl 
Mw. A. Warmerdam – Fractievoorzitter DOEN! | a.warmerdam@raadnoordwijk.nl 
Dhr. J. de Moor – fractievoorzitter Bruisend Noordwijk | j.demoor@raadnoordwijk.nl 
 
Overige: 
Mw. M. Welzijn – Directeur Antonius van Padua | m.welzijn@ws-padua.nl 
Mw. Hanny van Doorn – Manager Wonen Antonius van Padua | H.vandoorn@ws-padua.nl  
Cindy van Wieringen – Spoedzoeker | figohulsebosch@hotmail.com 
Pauly de Keijzer – zelfstandig jurist | pauly_keijzer@live.nl 
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