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INLEIDING
   

Het jaar 2015 was een jaar zonder wisselingen in het leden-

bestand van de urgentiecommissie. Er is een lichte stijging 

geweest van het aantal urgentieaanvragen. De stijgende lijn die 

vorig jaar was ingezet is in 2015 doorgezet. 

Verder was het qua aanvragen en commissievergaderingen een 

jaar zonder echte uitschieters, wat in de cijfers is terug te lezen. 

De jaarvergadering, die dit jaar is georganiseerd, werd erg 

gewaardeerd.  Zowel de onderwerpen die aan bod kwamen 

vanuit de expertise van de verschillende commissieleden als de 

samenstelling, namelijk gezamenlijk met de beroepscommissie, 

werden erg op prijs gesteld. 

Met name in de tweede helft van het jaar werd door de mede-

werkers van Enserve al de druk ervaren van de veranderingen 

die waren ingezet in 2015, maar merendeels in 2016 zouden 

plaatsvinden.  >>>

INLEIDING
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INLEIDING

Door de invoering van de Huisvestingswet 2014 en het 

opheffen van de Stadsregio Arnhem Nijmegen was het nodig 

de Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Arnhem 

Nijmegen 2013 te vervangen. Er is voor gekozen geen nieuw 

orgaan met verordenende bevoegdheid in te stellen.  

De samenwerking is gevonden in intergemeentelijke 

afstemming en uniformiteit in beleid en uitvoering. Dit is in  

een bestuursovereenkomst vastgelegd. 

 

De gemeente Arnhem fungeert vanaf 2016, met instemming 

van de gemeenten in de woningmarktregio, als contact-

gemeente. Dit houdt in dat de gemeente Arnhem zorgdraagt 

voor de instelling van de urgentiecommissie woonruimte-

verdeling en zorgdraagt voor de afdoening van bezwaar en 

beroepszaken tegen besluiten van deze commissie. In de 

Bestuursovereenkomst Woonruimteverdeling is dit vastgelegd. 

Besloten is dat de urgentiecommissie in de huidige vorm 

gehandhaafd blijft maar dat de beroepscommissie zoals wij 

deze kennen verdwijnt per 2016 en dat de gemeente Arnhem 

de beroepsprocedure zelf vorm gaat geven. 

 

 

 

 

 

 

Gelet op deze verandering die in 2016 van kracht zal zijn, is er 

vanuit Enserve veelvuldig informatie gegeven aan de gemeente 

Arnhem om een zo voorspoedig mogelijke overgang van zaken 

te bewerkstelligen en te zorgen dat de mensen die zich bezig 

gaan houden met deze materie goed werden voorgelicht. 

Vanuit de urgentie- en beroepscommissie is daar waar mogelijk 

door de voorzitters hierin meegedacht en -gesproken.

Daarnaast is in het laatste halfjaar van 2015 het besluit gevallen 

dat de urgentiecommissie ook de aanvragen voor de regio 

Stedendriehoek gaat behandelen. Hier is in het laatste kwartaal 

van het jaar al een start mee gemaakt. Dit betekent voor de 

leden, dat zij te maken hebben gekregen met een aantal criteria 

die voor hen nieuw zijn. Hier is professioneel en adequaat mee 

omgegaan. 

Petra Verschoor

coördinerend voorzitter urgentiecommissie
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DE URGENTIECOMMISSIE

3·1  WERKGEBIED 

De urgentiecommissie is werkzaam voor de in de stadsregio 

samenwerkende corporaties in de volgende gemeenten: 

Arnhem, Beuningen, Doesburg, Duiven, Groesbeek, Heumen, 

Lingewaard, Millingen aan de Rijn, Montferland, Nijmegen, 

Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Ubbergen, 

Westervoort, Wijchen en Zevenaar. >>>

DE URGENTIECOMMISSIE
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DE URGENTIECOMMISSIE

3·2  INSTELLING EN SAMENSTELLING 

De voorzitters en leden worden benoemd, geschorst en 

ontslagen door het College van Bestuur van de stadsregio.  

In verband met de onafhankelijke status van de commissie, 

mogen voorzitters en leden niet werkzaam zijn voor de 

corporaties. Zij mogen daarnaast geen hoofd- of nevenfuncties 

vervullen die strijdig kunnen zijn met uitoefening van het 

lidmaatschap van de commissie. Voorzitters en leden zijn 

aangetrokken op grond van een profielschets en hebben een 

sociaal-maatschappelijke, medische en/of juridisch/financiële 

achtergrond en/of affiniteit met de sector sociale verhuurders.  

De urgentiecommissie bestaat in de loop van het verslagjaar 

2015 uit twee voorzitters en 12 leden. Een of meer leden 

kunnen worden benoemd als plaatsvervangend voorzitter. 

Benoeming vindt plaats voor een periode van drie jaar. 

Voorzitters en leden kunnen eenmaal herbenoemd worden 

voor een periode van drie jaar.

Het secretariaat van de urgentiecommissie wordt gevoerd door 

Enserve. Het secretariaat bestaat uit drie secretarissen en een 

ondersteunend medewerker.  >>>
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3·3  FINANCIËN EN PERSONELE BEZETTING

Omdat een urgentieverklaring op een krappe woningmarkt de 

bezitter ervan in een zeer bevoorrechte positie plaatst ten 

opzichte van de overige woningzoekenden, is het van groot 

belang dat de procedure transparant is en de besluiten 

eenduidig en zorgvuldig tot stand komen. Dat betekent 

tegelijkertijd dat er aanzienlijke kosten gemaakt worden door 

de woningcorporaties die uiteindelijk alle kosten van het proces 

voor hun rekening nemen. 

In dit jaarverslag worden alleen die kosten vermeld die direct 

verbonden zijn aan het werk van de commissie. Kosten die de 

corporaties zelf maken (personeel, externe advisering etc.) zijn 

hier buiten beschouwing gelaten.

In de regionale huisvestingverordening 2013 zijn de 

vergoedingen vastgesteld voor de commissievergaderingen. 

In artikel 1.8 van het Reglement Urgentieaanvragen 

Woonruimteverdeling is bepaald dat de voorzitters en leden 

een vergoeding ontvangen voor het voorbereiden en bijwonen 

van de zittingen van de commissie en een redelijke vergoeding 

voor gemaakte reis- en eventuele overige kosten.

De hoogte van deze vergoeding wordt, in overleg met de 

corporaties, vastgesteld door het College van Bestuur van de 

Stadsregio Arnhem Nijmegen en jaarlijks geïndexeerd met het 

CBS prijsindexcijfer.

Voor het bepalen van de vergoedingen is aansluiting gezocht 

bij de Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004 van de 

minister van financiën. In deze regeling is de maximale 

vergoeding voor een gewoon commissielid vastgesteld op  

€ 135,- per vergadering en voor de voorzitter op € 175,50. 

Na indexering bedroeg de vergoeding voor de voorzitter in 

2015 € 214,80 per vergadering en voor een lid € 161,60.  >>>

DE URGENTIECOMMISSIE
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                                                                                                                                  De tabel laat de ontwikkeling van de kosten van de werk-

zaamheden van de urgentiecommissie zien gedurende de drie 

laatste jaren. Vanaf 2013 is er sprake van een lichte toename.  

De kosten die hiermee gemoeid zijn vertonen na een lichte 

afname in 2014 weer een lichte toename. 

De ondersteuning van de urgentiecommissie vindt plaats door 

het secretariaat van de commissie. Het personeel daarvan is in 

dienst bij Enserve. Dit betekent dat de kosten daarvan door de 

deelnemers aan Enserve worden betaald als onderdeel van de 

dienstverlening. 

Op 31 december 2015 werkten er drie secretarissen voor de 

commissie met een totale aanstellingsomvang van ongeveer 

2,3 fte met een administratieve ondersteuning van ongeveer  

1,2 fte. 

Binnen deze personeelsbezetting worden ook de secretariële 

en ondersteunende taken voor de beroepscommissie 

gerealiseerd. Globaal geldt dat beide activiteiten een gelijk 

tijdsbeslag van het personeel vragen.

TABEL 1

AANTAL EN GEÏNDEXEERDE BESLUITEN 

EN KOSTEN PER JAAR

AANTAL  INDEX KOSTEN INDEX

BESLUITEN  COMMISSIE

742  100% € 33.233,- 100%

778  105% € 31.176,- 94%

812  109% € 33.972,- 102%

JAAR

2013

2014

2015

DE URGENTIECOMMISSIE
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WERKWIJZE

WERKWIJZE
4·1  VERGADERING

De urgentiecommissie vergadert bijna iedere week in een 

wisselende samenstelling met een voorzitter, drie of vier leden 

en een secretaris. 

In 2015 heeft de urgentiecommissie 38 keer vergaderd. In een 

vergadering worden maximaal 20 urgentiedossiers behandeld. 

Indien nodig wordt een extra vergadering ingepland zodat de 

aanvragen niet onnodig lang(er) blijven liggen. 

 

De stukken worden een week voorafgaand aan de vergadering 

toegestuurd aan de leden. 

In de vergadering wordt elke urgentieaanvraag individueel 

behandeld en beoordeeld. Er worden geen generieke urgenties 

verleend. Bij sommige aanvragen kan relatief snel en unaniem 

worden beslist. Bij andere aanvragen is de gepresenteerde pro-

blematiek complexer en volgt een lange(re) beraadslaging.  >>>

4

http://www.urgentiecommissie.nl


10><7654321 ><8

WERKWIJZE

Elk lid praat en besluit mee vanuit zijn of haar eigen achter-

grond/discipline. De voorzitter vat bij elke aanvraag de con-

clusie van het besluit samen en de secretaris maakt daarvan 

notitie.

4·2  PROCEDURE EN SOORTEN BESLUITEN 

In het Reglement Urgentieaanvragen is vastgelegd dat het 

besluit op een urgentieaanvraag door de urgentiecommissie 

binnen negen weken na indiening van de urgentieaanvraag 

schriftelijk gecommuniceerd dient te zijn naar de aanvrager en 

naar de rapporteur, die de urgentieaanvraag in behandeling 

heeft genomen en het urgentierapport heeft samengesteld.  

Bij een aanvraag kan een extern rapport van Bureau Leijten  

& Van Hoek worden aangevraagd. In dat geval wordt de termijn 

met twee weken verlengd. In het automatiseringssysteem 

worden door de betrokken partijen (rapporteur en secretariaat) 

de diverse stappen in het werkproces geregistreerd.  >>>

 

HET WERKPROCES 

EN DE SOORTEN BESLUITEN

ONTVANGST URGENTIEAANVRAAG 

INVOEREN IN AUTOMATISERINGSSYSTEEM

INPLANNEN VERGADERING + VERZENDEN STUKKEN 

AAN COMMISSIELEDEN

VERGADERING URGENTIECOMMISSIE ÉN BESLUITVORMING

REGISTREREN VAN HET BESLUIT IN HET AUTOMATISERINGSSYSTEEM, SCHRIJVEN EN VERZENDEN VAN HET BESLUIT

DE AANVRAAG WORDT 

TOEGEKEND

DE AANVRAAG WORDT 

AFGEWEZEN

 

DE AANVRAAG WORDT 

AANGEHOUDEN

DE AANVRAAG WORDT 

TOEGEKEND

DE AANVRAAG WORDT 

AFGEWEZEN

DE AANVRAAG WORDT BUITEN 

BEHANDELING GESTELD

WERKWIJZE
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WERKWIJZE
   

WERKWIJZE

 4·3  TOETSINGSKADER

De urgentiecommissie hanteert in al haar werkzaamheden het 

toetsingskader, dat bestaat uit de Regionale Huisvesting-

verordening Stadsregio Arnhem Nijmegen 2013, het 

Uitvoeringsdocument Woonruimteverdeling Stadsregio  

Arnhem Nijmegen 2013 en het Reglement Urgentieaanvragen 

Woonruimteverdeling Stadsregio Arnhem Nijmegen 2013.  

De laatste twee zijn onderdeel van de huisvestingsverordening. 

De bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht worden 

naar analogie toegepast op de werkzaamheden van de 

commissie, voor zover dit in de huisvestingsverordening of in 

het reglement is vermeld. 

Met inachtneming van de voorgaande regelgeving beoordeelt 

de urgentiecommissie of de aanvrager van urgentie voldoet aan 

de volgende drie criteria: 

•  Verkeert belanghebbende in een woonnoodsituatie?

•  Is er sprake van een eigen verantwoordelijkheid aangaande 

die situatie?

•  Is belanghebbende zelfredzaam (in financiële zin, met 

opgebouwde meettijd of door het bewonen van 

onzelfstandige woonruimte (kamermarkt)?

De urgentiecommissie beoordeelt elke urgentieaanvraag aan  

de hand van de zogenaamde beslisboom.

 

URGENTIEVERZOEK

 

WOONNOODSITUATIE

 

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

 

ZELFREDZAAMHEID

 

JA > BENOEMEN ALS BASIS VOOR TOEKENNING

 

NEE > BENOEMEN EN MOTIVEREN (ALS HOOFDARGUMENT VOOR AFWIJZING)

 

JA > BENOEMEN EN MOTIVEREN (ALS HOOFD- OF BIJKOMEND ARGUMENT)

 

NEE > NIET BENOEMEN IN BESLUIT

 

JA > BENOEMEN EN MOTIVEREN (ALS HOOFD- OF BIJKOMEND ARGUMENT)

 

NEE > NIET BENOEMEN IN BESLUIT

 

DE BESLISBOOM
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KWALITEITSBEWAKING

5·1  OVERLEGVORMEN 

De urgentiecommissie probeert op diverse manieren zorg te 

dragen voor eenheid in de besluitvorming en zoveel mogelijk 

de kwaliteit van de urgentierapporten en werkprocessen te 

bewaken.

De voorzitters van de urgentiecommissie hebben in 2015 

diverse malen met elkaar overleg gevoerd over inhoudelijke en 

praktische zaken.  Ook is er regelmatig overleg geweest tussen 

de voorzitters en het secretariaat van de urgentiecommissie.

In april 2015 is er een bijeenkomst georganiseerd voor de 

urgentie- en de beroepscommissie samen. Hierbij hebben twee 

leden van de urgentiecommissie en een lid van de beroeps-

commissie een presentatie gehouden over hun werk (bewind-

voerder, systeemtherapeut en senior maatschappelijk werker bij 

Jeugdbescherming). Zij hebben gesproken over hun werkzaam-

heden en hoe zij hun werkervaring en kennis konden inzetten 

in het werk als lid van de urgentie- of de beroepscommissie. 

Indien nodig wordt er over specifieke rapporten van Bureau 

Leijten & Van Hoek tussentijds contact opgenomen door een 

van de voorzitters van de urgentie- of de beroepscommissie.  

In februari 2015 hebben de voorzitters van de urgentie-

commissie en dhr. C. Leijten en dhr. P. van Hoek van het 

gelijknamige bureau overleg gevoerd over diverse onder-

werpen, die van belang zijn voor de samenwerking tussen 

betrokken partijen.  >>>

5KWALITEITSBEWAKING
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KWALITEITSBEWAKING

KWALITEITSBEWAKING

5·2  SECRETARIAAT

Het secretariaat van de urgentiecommissie vormt een belang-

rijke schakel tussen de urgentiecommissie enerzijds en de 

rapporteurs en (andere) betrokken partijen anderzijds.

Het secretariaat bewaakt samen met de urgentiecommissie de 

eenheid in de besluitvorming en bewaakt de kwaliteit van de 

urgentierapportages. De secretarissen hebben desgewenst 

contact met de rapporteurs over de kwaliteit en mogelijke 

kwaliteitsverbetering van de urgentierapportages.

Om de kwaliteit van het gehele urgentieproces zoveel mogelijk 

te waarborgen, verzorgt het secretariaat van de urgentie-

commissie cursussen met betrekking tot het urgentiebeleid en 

de urgentieprocedure voor corporatiemedewerkers.  

Deze cursussen vinden bij voldoende belangstelling in het 

voor- en/of het najaar plaats. De cursus Urgenties is onder-

verdeeld in modulen, om zoveel mogelijk tegemoet te komen 

aan de vraag die er vanuit de corporaties is. Rapporteurs en 

andere medewerkers van corporaties kunnen zich voor deze 

modulen inschrijven. 

In 2015 hebben in totaal negen rapporteurs van de corporaties 

module 3 gevolgd. Dit is een interactieve cursus Urgenties op 

maat. Hierbij zijn naast de deelnemers ook een van de 

secretarissen en een van de voorzitters van de urgentie-

commissie aanwezig. Samen worden er urgentieaanvragen 

besproken en beoordeeld op de manier waarop dit ook tijdens 

vergaderingen van de urgentiecommissie gebeurt. 

Eenmaal heeft er 2015 een incompany cursus bij een corporatie 

plaatsgevonden. Dit betrof een samengestelde cursus van 

module 1 en 2.

5·3  INFORMATIE

Voor de rapporteurs van de corporaties en hun leidinggevenden 

heeft het secretariaat van de urgentiecommissie in 2015  

twee keer een nieuwsbrief uitgebracht. In deze nieuwsbrief is 

aandacht besteed aan een aantal inhoudelijke en praktische 

zaken met betrekking tot urgenties, zoals: de jaarlijks nieuwe 

vastgestelde grens voor zelfredzaamheid op basis van meettijd 

en de financiële grens voor zelfredzaamheid en andere zaken.

Ook de voorzitters en leden van de urgentiecommissie worden 

door het secretariaat van wijzigingen en ontwikkelingen 

gedurende het gehele jaar op de hoogte gesteld.

5.4  WEBSITE URGENTIECOMMISSIE

De urgentiecommissie heeft een website, deze is te raadplegen 

via www.urgentiecommissie.nl. Op deze website kunnen 

woning zoekenden informatie vinden over het werk en de 

handelswijze van de urgentiecommissie.

http://www.urgentiecommissie.nl
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CIJFERS

CIJFERS
6·1   START URGENTIEAANVRAAG, AARD EN TOTAAL  

 AANTAL URGENTIEAANVRAGEN 

6·1·1  START URGENTIEAANVRAAG

Een woningzoekende die urgentie aan wil vragen, meldt zich  

bij een van de woningcorporaties in de stadsregio. De urgentie-

aanvraag wordt in behandeling genomen door de corporatie.  

In figuur 1 wordt aangegeven hoeveel urgentieaanvragen er  

per jaar bij de corporaties zijn gestart.

Het aantal gestarte aanvragen is licht toegenomen ten  

opzichte van de vorige jaren. In 2015 werden er 658 aanvragen 

ingediend bij de verschillende corporaties. Hoe de verdeling 

van deze aanvragen over de verschillende corporaties is staat 

weergegeven in tabel 2 op de volgende pagina.  >>>

6
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CIJFERS

CORPORATIE

Baston Wonen

Centraal Apparaat Enserve 

Laris Wonen en Diensten

Oosterpoort Wooncombinatie

Portaal Arnhem

Portaal Nijmegen

Standvast Beuningen

Standvast Nijmegen

Talis 

Vivare 

Volkshuisvesting Arnhem

Waardwonen

Woningbouwstichting De Gemeenschap

Woningstichting Heteren

Woongenoot

Woonservice IJsselland

Woonstichting Gendt

TOTAAL

FIGUUR 1

AANTAL INGEDIENDE  

URGENTIEAANVRAGEN

2013 2014 2015

TABEL 2

AANTAL INGEDIENDE URGENTIE-

AANVRAGEN PER CORPORATIE

2013 2014 2015

26 20 16

3 1 7

8 12 15

19 26 27

27 22 17

63 79 89

14 42 67

28 8 2

97 117 107

157 157 133

99 81 89

29 31 38

22 22 19

3 1 8

9 12 12

9 12 9

0 0 3

613 643 658

CIJFERS
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CIJFERS

CIJFERS

FIGUUR 3

PSYCHOSOCIAAL

 

aanhoudingen   afwijzingen  toekenningen
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FIGUUR 2

ALGEMEEN SOCIAAL

 

aanhoudingen   afwijzingen  toekenningen

FIGUUR 4

RELATIEVERBREKING

aanhoudingen   afwijzingen  toekenningen

FIGUUR 5

NIET ADEQUATE WONING
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6·1·2  AARD VAN DE AANVRAAG

Een woningzoekende kan om verschillende redenen een 

urgentie aanvragen. De aard van de urgentieaanvragen is zeer 

divers en soms ook gecombineerd. Aanvragen op basis van 

algemeen sociale problematiek, psychosociale problematiek, 

relatieverbreking en/of een niet adequate woonruimte komen 

het meeste voor. 

In figuur 2, 3, 4 en 5 is te zien hoe binnen voornoemde 

categorieën de verdeling is tussen het aantal toekenningen, 

afwijzingen en aanhoudingen. De aanvragen op grond van  

een niet adequate woning, algemene sociale problematiek en 

psychosociale problematiek laten daarin een vergelijkbaar 

beeld zien. Opvallend is echter dat bij aanvragen op basis  

van relatieverbreking er veruit het hoogste percentage 

toekenningen is. Dit beeld was overigens in 2013 en 2014  

ook zichtbaar maar het verschil tussen het aandeel afwijzingen 

en toekenningen is in 2015 hoger.  >>>
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6·1·3  AANTAL GENOMEN BESLUITEN

In tabel 3 en figuur 6 is de verhouding tussen de genomen 

besluiten per jaar te zien. Het aandeel toekenningen is licht 

gestegen in vergelijking met voorgaande jaren en het aandeel 

afwijzingen is gedaald.  >>>

JAAR

Toegekend (aantal)

Toegekend (%)

Afgewezen (aantal)

Afgewezen (%)

Aangehouden (aantal)

Aangehouden (%)

Doorgehaald (aantal)

Doorgehaald (%)

Niet behandeld (aantal)

Niet behandeld (%)

TOTAAL

TABEL 3

BESLUITEN URGENTIECOMMISSIE

2013 2014 2015

396 421 471 

53% 54% 58%

180 204 162

24% 26% 20%

138 131 157

19% 17% 19%

21 18 10

2,8% 2,3% 1,2%

7 4 12

0,9% 0,5% 1,5%

742 778 812

CIJFERS

FIGUUR 6

AANDEEL GENOMEN BESLUITEN
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CIJFERS

VOORBEELD

Mevrouw woont nog met haar ex-partner en hun twee 

kinderen in de gezamenlijke koopwoning. Er zijn financiële 

gegevens aangeleverd waaruit blijkt dat mevrouw niet in staat 

is de hypotheeklasten van de koopwoning alleen te betalen. 

Mevrouw is ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. 

Haar ex-partner zal de woning overnemen en de hypotheek-

lasten alleen gaan dragen. Mevrouw beschikt over onvol-

doende financiële middelen om een woning op de particuliere 

woningmarkt te verkrijgen. Mevrouw heeft met haar kinderen, 

waarvoor zij de meeste zorgtaken heeft, binnenkort geen 

woonruimte meer. De spanningen in de thuissituatie lopen 

hoog op. Er is sprake van een woon-noodsituatie die binnen 

vier maanden moet worden opgelost. De urgentie wordt 

toegekend.

VOORBEELD

Meneer van 34 jaar is na zijn relatieverbreking in 2014 

zwervende. Hij slaapt afwisselend bij kennissen en familie. 

Meneer heeft een omgangsregeling met zijn twee kinderen 

van een weekend per twee weken. Op basis van de bestaande 

omgangsregeling met zijn kinderen kan meneer geen urgentie 

krijgen. Meneer heeft te weinig zorgtaken voor zijn kinderen. 

Hij zou naar de onzelfstandige woningmarkt worden 

verwezen.

Er is een extern rapport toegevoegd van Bureau Leijten  

& Van Hoek, waarin de psychische conditie van meneer wordt 

beschreven. Er hebben diverse traumatische gebeurtenissen 

plaatsgevonden, waardoor het voor meneer niet mogelijk is 

om met andere bewoners voorzieningen te delen. Op basis 

van zijn psychische problematiek krijgt meneer een urgentie 

toegewezen.

6·2  TOEKENNEN VAN URGENTIE

In 2015 heeft de urgentiecommissie 471 urgentieaanvragen 

(58%) toegekend. De criteria voor urgentieverlening staan 

benoemd in paragraaf 4.3 van dit jaarverslag. 

6·2·1  DE REGULIERE URGENTIETOEKENNING 

Men heeft voldaan aan alle voorwaarden om voor een 
urgentieverklaring in aanmerking te komen. >>>
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6·2·2  DE URGENTIETOEKENNING, EEN ANDERE  

         BELANGENAFWEGING 

Men heeft niet voldaan aan alle voorwaarden om voor  
een urgentieverklaring in aanmerking te komen.

De beslissing of iemand wel of niet urgent is, wordt gemaakt op 

basis van het beschreven beleid. Elke situatie kent echter unieke 

aspecten en zal dus individueel beoordeeld moeten worden.  

Zo kan het ook voorkomen dat een andere belangenafweging 

wordt gemaakt, waarbij bijvoorbeeld de eigen verantwoordelijk-

heid voor het ontstaan van het woonprobleem minder zwaar 

wordt gewogen dan de woonnoodsituatie en op grond daarvan 

een urgentie wordt verleend. De urgentiecommissie zal in die 

individuele gevallen waarbij een andere afweging wordt 

gemaakt het besluit goed onderbouwen en met toetsbare feiten 

motiveren.  >>>

CIJFERS

VOORBEELD

Mevrouw is zwanger en huurt een kamer van een particuliere 

verhuurder. Dat zij psychisch kwetsbaar is, blijkt uit diverse 

stukken van hulpverleners bij haar urgentieaanvraag. Mevrouw 

krijgt goede begeleiding, ook in de toekomst met haar kind. 

De commissie vindt dat er in dit geval sprake is van eigen 

verantwoordelijkheid voor het ontstane woonprobleem. 

Mevrouw is zwanger geraakt terwijl zij op dat moment niet 

beschikte over adequate woonruimte. Mevrouw dacht een 

appartement te kunnen gaan huren, zodat zij vooruitzicht  

zou hebben op adequate woonruimte voor haar en haar kind. 

Er was een mondelinge overeenkomst met de verhuurder van 

dit appartement, een kennis van mevrouw. De verhuurder 

heeft zijn aanbod ingetrokken. Mevrouw kon geen bewijzen 

aanleveren.

In de regel zou een dergelijke urgentieaanvraag leiden tot een 

afwijzing. 

Omdat er in de situatie van mevrouw sprake is van een woon-

noodsituatie -zij heeft immers geen adequate woonruimte 

voor haar en haar kind - in samenhang met haar psychische 

problemen en kwetsbaarheid, weegt de commissie de eigen 

verantwoordelijkheid minder zwaar. Daarom is de urgentie 

toegekend. Omdat mevrouw al goede begeleiding krijgt op dit 

moment is er geen voorwaarde van begeleiding gesteld aan 

de toegekende urgentie.
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6·2·3  VERZILVERING VAN DE URGENTIE 

In het jaar 2015 hebben 443 woningzoekenden met een 

urgentiestatus via Entree een woning verkregen. In tabel 4  

is te zien in welke gemeente deze woningzoekenden met 

behulp van hun verkregen urgentie een woning hebben 

gevonden.

Het grootste aantal urgent woningzoekenden verzilvert  

zijn/haar urgentie in de gemeenten Arnhem en Nijmegen.  

Dit is een beeld wat zich elk jaar herhaalt.  >>>

CIJFERS

GEMEENTE

Arnhem

Berg en Dal

Beuningen

Doesburg

Druten

Duiven

Heumen

Lingewaard

Montferland

Nijmegen

Overbetuwe

Renkum

Rheden

Westervoort

Wijchen

Zevenaar

TOTAAL

TABEL 4

AANTAL VERZILVERDE 

URGENTIES

2013 2014 2015

111 96 117

11 15 15

11 14 18

7 10 8

- 4 2

19 8 8

10 9 6

19 9 12

3 4 7

77 110 138

23 19 26

12 8 7

17 20 26

17 10 18

17 27 24

14 13 11

368 376 443
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6·2·4  TOEGANG TOT DE WONINGMARKT 

Uit tabel 5 blijkt dat de urgent woningzoekende in 2015 

toegang heeft gehad tot 75,8% van het totale geadverteerde 

woningaanbod. >>>

* Totaal aantal advertenties minus: studentenwoningen, indicatiewoningen en 

   woningen boven de liberalisatiegrens

CIJFERS

GEMEENTE

Arnhem

Berg en Dal

Beuningen

Doesburg

Druten

Duiven

Heumen

Lingewaard

Montferland

Nijmegen

Overbetuwe

Renkum

Rheden

Westervoort

Wijchen

Zevenaar

TOTAAL

TABEL 5

TOEGANG TOT DE 

WONINGMARKT

TOTALE GEEN VOORRANG PERCENTAGE

AANBOD* URGENTEN  GEEN VOORRANG

1133 253 22,3%

103 13 12,6%

90 21 23,3%

108 11 10,2%

57 1 1,8%

57 17 29,8%

20 1 5,0%

74 25 33,8%

89 41 46,1%

913 311 34,1%

122 12 9,8%

145 24 16,6%

215 33 15,3%

72 23 31,9%

129 25 19,4%

251 55 21,9%

3986 866 24,2%
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6·3  AFWIJZEN VAN URGENTIE

In 2015 heeft de urgentiecommissie 162 urgentieverzoeken 

(20%) afgewezen. Een urgentieverzoek wordt afgewezen als er 

niet wordt voldaan aan de criteria om voor urgentie in 

aanmerking te komen.

6·3·1  AFWIJZINGSGRONDEN EN VOORBEELDEN 

De urgentiecommissie geeft in haar besluiten een inhoudelijke 

motivering waarom een aanvraag is afgewezen. In tabel 6 is te 

zien op basis van welke gronden de aanvragen de afgelopen 

jaren zijn afgewezen. Per besluit kunnen er één tot drie redenen 

worden aangevoerd. Vandaar dat het totaal in tabel 6 hoger ligt 

dan het totale aantal ongegrond verklaringen in dat jaar. 

Het grootste deel van de aanvragen wordt afgewezen omdat de 

urgentiecommissie meent dat er onvoldoende is aangetoond 

dat sprake is van een woonnoodsituatie die verhuizen binnen 

vier maanden na het ontstaan van het woonprobleem 

noodzakelijk maakt. >>>
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AFWIJZINGSREDEN

Geen woonnoodsituatie

Eigen verantwoordelijkheid oplossen

Geen contra-indicatie kamerbewoning

Eigen verantwoordelijkheid ontstaan

Overige

Geen relatie wonen/problematiek

Woonwens

Zelfredzaam met meettijd

Overlast/conflict buurt

Financieel zelfredzaam

TOTAAL

TABEL 6

GRONDEN VOOR

AFGEWEZEN AANVRAGEN

2013 2014 2015

83 61 56

31 53 25

41 51 31

68 49 47

24 22 28

12 12 7

5 6 4

- 5 13

4 1 2

3 1 -

271 261 213
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CIJFERS
Daarnaast is het bestaan van een eigen verantwoordelijkheid 

voor het ontstaan, dan wel oplossen van het woonprobleem 

een belangrijke reden voor het afwijzen van een urgentie-

aanvraag. Ook wordt een groot deel van de aanvragen 

afgewezen omdat er géén contra-indicatie bestaat voor 

kamerbewoning. 

De overige afwijzingsgronden worden in beperktere mate 

gebruikt als belangrijkste reden om een afwijzing mee te 

motiveren. >>>
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VOORBEELD

Mevrouw woont met haar kinderen en ex-partner in de 

gezamenlijke huurwoning. Zij wil niet meer in de woning 

blijven wonen vanwege de medische problemen van de 

kinderen. De woning zou te vochtig zijn. De urgentie-

commissie beschouwt de huidige woonsituatie als woonnood, 

omdat mevrouw met haar kinderen nog noodgedwongen bij 

haar inmiddels ex-partner woont. De spanningen in huis lopen 

hoog op. De commissie vindt echter dat mevrouw deze 

woonnoodsituatie zelf kan oplossen door aan de rechtbank te 

verzoeken het huurrecht van de woning aan haar toe te 

wijzen. Zij heeft de meeste zorgtaken voor de kinderen en om 

die reden zou het logischer zijn dat zij in de woning blijven 

wonen. Door het opeisen van de woning kan mevrouw haar 

woonprobleem zelf oplossen. 

Mevrouw zou de woning niet willen opeisen vanwege de 

vochtproblemen en de slechte onderhoudsstaat van de 

woning. Dit zou slecht zijn voor de gezondheid van haar 

kinderen. Dit is niet met bewijzen aangetoond. 

De urgentiecommissie vindt dat de verhuurder verantwoorde-

lijk is om gebreken aan de woning te verhelpen dan wel op te 

lossen. Mevrouw kan de verhuurder aanspreken als het gaat 

om slecht onderhoud van de woning. Urgentieverlening is niet 

bedoeld om dergelijke problemen op te lossen. De aanvraag 

wordt afgewezen. 

VOORBEELD

Meneer is 42 jaar en na zijn detentie dakloos. Hij had een 

zelfstandige woning, waarvan de huur is opgezegd. Nu slaapt 

hij afwisselend in de auto of bij kennissen. De urgentie-

commissie vindt dat er sprake is van een woonnoodsituatie. 

Meneer heeft geen woonruimte. De commissie vindt echter 

dat meneer zijn woonprobleem zelf kan oplossen door op 

zoek te gaan naar een onzelfstandige woonruimte (kamer(s) 

of een etage). Voor de urgentiecommissie is niet aangetoond 

dat het bewonen van een onzelfstandige woonruimte voor 

meneer niet passend zou zijn. Er zijn geen ernstige medische 

en/of psychosociale problemen op grond waarvan meneer  

per se in een zelfstandige woning moet wonen. Dat meneer 

eerder in een zelfstandige woning heeft gewoond, maakt in de 

beoordeling geen verschil. De aanvraag wordt afgewezen.
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6·4  WONINGWEIGERING

Conform het urgentiereglement vervalt de urgentieverklaring in 

de volgende gevallen:

•  na het verstrijken van de urgentietermijn van vier maanden

•  na het accepteren van passende woonruimte door de urgent 

woningzoekende

•  na het onterecht weigeren van passende woonruimte door 

de urgent woningzoekende

Wanneer een urgent woningzoekende naar het oordeel van de 

woningcorporatie onterecht een woning weigert, wordt dit 

door de corporatie direct doorgegeven aan het secretariaat van 

de urgentiecommissie. De urgentie van de betreffende woning-

zoekende wordt dan tijdelijk ingetrokken. De urgentie-

commissie neemt uiteindelijk een besluit of de woning-

weigering terecht of onterecht is geweest. Afhankelijk van de 

beslissing wordt de urgentie weer geactiveerd of definitief 

ingetrokken.

Als een woningzoekende gedurende het bestaan van een 

woonprobleem waarvoor urgentie is aangevraagd, een 

passende woning weigert en er voor de weigering geen 

excuserende omstandigheden zijn, dan zal de aanvraag worden 

afgewezen. De reden van afwijzing zal dan zijn dat men, in de 

tijd dat het woonprobleem bestaat, het woonprobleem zelf had 

kunnen oplossen door de aangeboden woning te accepteren.

Een besluit op een woningweigering door een urgent 

woningzoekende wordt alleen handmatig geregistreerd in het 

systeem. Daardoor is niet na te gaan hoeveel van dergelijke 

besluiten er in een jaar zijn genomen. >>>
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6·5  AANHOUDING

Indien tijdens de behandeling van een urgentieverzoek door  

de urgentiecommissie blijkt dat er onvoldoende informatie 

beschikbaar is om op dat moment een zorgvuldige afweging te 

kunnen maken, besluit de urgentiecommissie tot aanhouding 

van de aanvraag. In het jaar 2015 is in 19% van het totale aantal 

aanvragen besloten de aanvraag aan te houden. In tabel 7 is te 

zien op hoeveel van de aanhoudingen uiteindelijk positief, dan 

wel negatief is besloten.

Indien de gevraagde informatie niet door de woningzoekende 

binnen de daarvoor gestelde termijn wordt aangeleverd, kan op 

grond van artikel 4:5.1 van de Algemene wet bestuursrecht een 

aanvraag buiten behandeling worden gesteld, omdat de 

urgentiecommissie zonder de gevraagde aanvullende 

informatie de aanvraag niet kan beoordelen. In het verslagjaar 

is dit in 7% van de gevallen voorgekomen. Dit is gestegen ten 

opzichte van de voorgaande jaren (2014: 2,3%, 2013: 3,6%). 

Uit tabel 7 blijkt verder dat 82% van de aanvragen die in eerste 

instantie worden aangehouden, in tweede instantie door de 

urgentiecommissie worden toegekend (2014: 81%, 2013: 74%). 

De reden voor een aanhouding is doorgaans gelegen in het 

ontbreken van noodzakelijke informatie ter beoordeling van de 

aanvraag. Ook komt het met enige regelmaat voor dat de 

urgentiecommissie een externe rapportage opvraagt van het 

Bureau Leijten & Van Hoek om de medische-, psychosociale of 

financiële problematiek te laten onderzoeken. >>>
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BESLUIT

Toekenning

Afwijzing

Buiten behandeling gesteld

Teruggetrokken door klant

Nog niet afgehandeld

TOTAAL

TABEL 7

DEFINITIEF BESLUIT

NA AANHOUDING

AANTAL %

128 82%

10 6%

11 7%

6 4%

2 1%

157 100%
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6·6  URGENTIE ONDER VOORWAARDEN

De mogelijkheid bestaat om een urgentie toe te kennen onder 

een bepaalde voorwaarde. Er zijn twee mogelijke voorwaarden 

die aan een urgentietoekenning kunnen worden verbonden:

1  de voorwaarde van acceptatie van begeleiding 
2  de voorwaarde van bemiddeling van woonruimte
Beide voorwaarden worden alleen in uitzonderlijke gevallen 

toegepast.

6·6·1  URGENTIE ONDER VOORWAARDE VAN 

         ACCEPTATIE VAN BEGELEIDING

Een urgentie onder voorwaarde van acceptatie van begeleiding 

kan worden verstrekt aan personen met zodanige psychische 

en/of psychosociale problemen dat woonbegeleiding 

geïndiceerd is. 

Bij een urgentie onder voorwaarde van acceptatie van bege-

leiding wordt de woningzoekende gevraagd om een hulp-

verleningsovereenkomst te overleggen die is afgesloten met 

een bepaalde hulpverlenende instantie. Het uitgangspunt is dat 

de verantwoordelijkheid bij de woningzoekende blijft liggen. 

Uiteraard kan de woningzoekende wel ondersteuning vragen  

bij een woningcorporatie.

Pas nadat deze overeenkomst is aangeleverd, wordt de 

urgentieverklaring actief en kan de woningzoekende met 

voorrang op woonruimte reageren. Zolang er geen overeen-

komst is aangeleverd, kan de woningzoekende dus ook niet  

van een voorrangspositie gebruik maken. De positie van de 

woningzoekende met een urgentie onder voorwaarde van 

acceptatie van begeleiding is gelijk aan die van andere urgent 

woningzoekenden: hij/zij kan zelf reageren op het woning-

aanbod en kan dus zelf kiezen op welke woning wordt 

gereageerd. Het huurcontract dat met de woningzoekende 

wordt afgesloten is gelijk aan dat van andere urgent woning-

zoekenden. Mocht de hulpverlening op een gegeven moment 

eindigen dan heeft dit geen gevolgen voor het huurcontract. 

>>>
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In 2015 is er 9 keer een urgentie onder voorwaarde van 

acceptatie van begeleiding afgegeven door de urgentie-

commissie (2014: 6, 2013: 9).

NB: Een hulpverleningsovereenkomst van een aanvraag uit 

2014 kan pas in 2015 zijn aangeleverd en een hulpverlening-

overeenkomst van een aanvraag uit 2015 kan nog aangeleverd 

moeten worden in 2016. Voor het aanleveren van een hulp-

verleningsovereenkomst staat een termijn van twee maanden.

 >>>
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VOORBEELD

Mevrouw verblijft sinds vier maanden in een opvanghuis voor 

daklozen, die te kampen  hebben met ernstige psychische  

en/of psychiatrische problematiek. Mevrouw is hier terecht-

gekomen na haar relatieverbreking. 

Door de corporatie is een aanvullend rapport opgevraagd bij 

Bureau Leijten & Van Hoek. Dit bureau heeft de situatie van 

mevrouw nader onderzocht. 

Mevrouw zou vanwege haar ernstige psychische problemen 

niet naar de onzelfstandige woningmarkt verwezen kunnen 

worden. Er is een contra-indicatie voor kamerbewoning 

vastgesteld. Mevrouw zou zelfstandig kunnen wonen, maar 

heeft ambulante woonbegeleiding nodig om een stabiele 

woonsituatie voor haarzelf te creëren. 

Daarom stelt de urgentiecommissie als voorwaarde dat 

mevrouw woonbegeleiding moet accepteren voordat zij een 

urgentie kan krijgen. Zij wordt verwezen naar de instantie 

waar zij nu onderdak heeft. 

GGNet heeft vervolgens een hulpverleningsovereenkomst 

opgesteld, waarin de inhoud en het doel van de hulpverlening 

is opgenomen. De betrokken hulpverlener en mevrouw 

hebben de hulpverleningsovereenkomst ondertekend. 

Hiermee heeft mevrouw voldaan aan de gestelde voorwaarde. 

De urgentieverklaring is verleend.
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6·6·2  URGENTIE ONDER VOORWAARDE VAN 

          BEMIDDELING VAN WOONRUIMTE

Een urgentie onder voorwaarde van bemiddeling van woon-

ruimte kan bijvoorbeeld spelen in een situatie waarin sprake is 

van specifieke (medische) problematiek in combinatie met 

andere factoren zoals leeftijd en gezinsgrootte. Het uitgangs-

punt is dat de woonnoodsituatie van de woningzoekende(n) 

wordt opgelost zonder dat daarbij een onevenredige stap in de 

wooncarrière wordt gemaakt. 

Bij het toekennen van een urgentie onder voorwaarde van 

bemiddeling van woonruimte staat het de woningzoekende 

niet vrij om zelf op woonruimte te reageren. In samenspraak 

met de betrokken corporatie wordt gekeken naar specifiek 

geschikte woonruimte, welke vervolgens door de corporatie 

wordt aangeboden aan de woningzoekende. Het kan ook 

voorkomen dat de betrokken corporatie geen geschikte woning 

voor de woningzoekende heeft en dan wordt er overlegd met 

een andere corporatie over het aanbieden van een geschikte 

woning. 

In 2015 is door de urgentiecommissie tweemaal gebruik 

gemaakt van de mogelijkheid om een urgentie onder voor-

waarde van bemiddeling toe te kennen (2014: 3; 2013: 4). 

6·7  VERLENGEN VAN URGENTIE

Conform artikel 7:5 in het Reglement Urgentieaanvragen 

Woonruimteverdeling 2013 kan een woningzoekende met 

urgentie een verzoek indienen om de urgentietermijn te 

verlengen. Dit verzoek kan worden ingediend gedurende de 

laatste maand waarin de urgentieverklaring geldig is.  

De commissie betrekt in haar beoordeling van het 

verlengingsverzoek het zoekgedrag van de woningzoekende 

vanaf het verkrijgen van de urgentieverklaring. 

In 2015 is er elf keer een verzoek gedaan om de urgentie te 

verlengen. Dit is een duidelijke stijging ten opzichte van 

voorgaande jaren (2014: 2, 2013: 5). Van de elf verzoeken in  

het verslagjaar zijn er negen toegekend en twee afgewezen. 

>>>
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6·8  TERMIJNOVERSCHRIJDING

Voor de afhandeling van een urgentieaanvraag staat in totaal 

een termijn van negen weken. In 2015 is in 0,6% van de 

gevallen sprake geweest van een termijnoverschrijding.  

Deze waarde is lager dan in de vorige jaren (2014: 1,2%,  

2013: 2,2%).

Aan een termijnoverschrijding kunnen verschillende oorzaken 

ten grondslag liggen:

•  De aanvrager vertraagt de procedure door bijvoorbeeld het 

niet tijdig aanleveren van stukken die noodzakelijk zijn voor 

de urgentieaanvraag of het niet beschikbaar zijn voor het 

intakegesprek.

•  Vertraging bij de woningcorporatie die de aanvraag in 

behandeling heeft.

•  Vertraging bij (het secretariaat van) de urgentiecommissie.

•  Een aanvraag wordt in eerste instantie door de urgentie-

commissie aangehouden voor aanvullende informatie.

In tabel 8 is te zien hoe vaak en om welke reden een 

termijnoverschrijding heeft plaatsgevonden.

Het gegeven dat een urgentieaanvraag op een eerder moment 

door de urgentiecommissie is aangehouden was in 2015 de 

enige oorzaak voor een termijnoverschrijding.  >>>
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REDEN

Intern rapport te laat

Aanvraag eerder aangehouden

Overige

TOTAAL

TABEL 8

REDEN

TERMIJNOVERSCHRIJDING

2013 2014 2015

5 - -

7 7 5

1 1 -

13 8 5
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6·9  EXTERNE RAPPORTAGES 

       BUREAU LEIJTEN & VAN HOEK

Een extern rapport bij Bureau Leijten & Van Hoek kan worden 

aangevraagd door de rapporteur van de corporatie die belast is 

met een urgentieaanvraag. Hij/zij besluit op grond van psycho-

sociale en/of medische problematiek die speelt of een 

aanvullend rapport van Leijten & Van Hoek noodzakelijk is ter 

beoordeling van de aanvraag door de urgentiecommissie. 

Er doen zich ook situaties voor waarbij een urgentieaanvraag 

wordt ingediend zonder extern rapport van Leijten & Van Hoek, 

terwijl de urgentiecommissie tijdens de bespreking informatie 

mist die voor de beoordeling noodzakelijk is. Dan wordt een 

aanvraag aangehouden en via de corporatie het verzoek 

gedaan aan Leijten & Van Hoek alsnog een externe rapportage 

uit te brengen. Bureau Leijten & Van Hoek biedt ook de 

mogelijkheid om een financieel rapport op te stellen.  

Een dergelijke rapportage is bedoeld om duidelijkheid te 

scheppen in financieel complexe situaties. De rapporten van 

Leijten & Van Hoek worden door de urgentiecommissie als 

waardevol gezien. >>>
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CORPORATIE

Portaal Nijmegen

Vivare Arnhem

Talis

Volkshuisvesting Arnhem

Standvast Wonen

Oosterpoort

Vivare Renkum

Vivare Duiven

Portaal Arnhem

Vivare Velp

De Gemeenschap

Woonservice IJsselland

Waardwonen

Vivare Elst

Laris

Woningst. Gendt

Woningst. Heteren

Woongenoot

Baston Wonen

TOTAAL

TABEL 9

RAPPORTEN BUREAU 

LEIJTEN & VAN HOEK 

PER CORPORATIE PER JAAR

2013 2014 2015

29 34 38

23 26 31

33 26 41

44 30 38

16 15 28

9 11 8

1 6 0

2 0 0

10 6 7

2 4 0

8 11 3

2 5 1

5 5 4

3 0 0

5 6 8

0 0 0

0 0 0

4 3 1

4 3 4

200 191 212
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In 2015 vond de uitvoering van de urgentieregeling plaats op 

basis van de regionale huisvestingsverordening van de 

Stadsregio Arnhem Nijmegen. Nadat deze bestuurslaag is 

opgeheven is de verordenende bevoegdheid bij de gemeenten 

komen te liggen. Op basis van eerder door Enserve uitgevoerd 

evaluatieonderzoek is door gemeenten en corporaties 

geconcludeerd dat het wenselijk is de uitgangspunten en de 

uitvoering van de urgentieregeling zoveel mogelijk te 

behouden. Daarom is er in 2015 gewerkt aan een voorstel voor 

een lokale huisvestingsverordening die identiek is voor zoveel 

mogelijk gemeenten van de oorspronkelijke stadsregio plus de 

gemeente Druten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiteindelijk heeft de gemeente Mook en Middelaar als enige 

deze lokale huisvestingsverordening niet vastgesteld.  

Dit betekent dat in de andere 18 gemeenten eenzelfde huis-

vestingsverordening van kracht is met identieke regelgeving  

op het terrein van urgenties.

ONTWIKKELINGEN EN TRENDS

7ONTWIKKELINGEN
EN TRENDS
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COLOFON

COLOFON

8
Uitgave: stichting Enserve, Elst

Verschijning: juli 2016

Samenstelling en redactie:

Voorzitter en secretariaat urgentiecommissie

Ontwerp en vormgeving: ontwerpbureau Neo & Co, Velp
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