
       Zaanstad, 5 februari 2018 
 
Aan Het college van Burgemeester en Wethouders van Zaanstad  
Betreft: artikel 51 vragen afgenomen urgentie voorrangsregel vergunninghouders  
 
Op 23 januari hebben wij van de wethouder een raadsinformatiebrief ontvangen met 
betrekking tot de huisvestingsopgave van vergunninghouders van 2017. Naar aanleiding van 
deze brief heeft VVD Zaanstad een aantal verdiepende vragen.  
 
Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig 
voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Op dit krijgen 
vergunninghouders voorrang op Zaanse inwoners bij de toewijzing van een sociale 
huurwoning. In de brief lezen wij dat niet alleen de achterstand van de te plaatsen 
vergunninghouders is ingelopen maar Zaanstad op dit moment voor loopt op het aantal te 
plaatsen vergunninghouders. Hiermee is voor ons de urgentie voor het plaatsen van 
vergunninghouders afgenomen. 
 

1. Is er een mogelijkheid om de voorrangsregel voor vergunninghouders mbt het 
verkrijgen van een sociale huurwoning (op zijn minst tijdelijk) stop te zetten? Zo ja, hoe 
ziet deze mogelijkheid er uit? 
2. Is er een mogelijkheid om de voorrangsregel voor vergunninghouders mbt het 
verkrijgen van een sociale huurwoning te schrappen zodat vergunninghouders dezelfde 
kansen hebben op een woning als inwoners van Zaanstad? Zo ja, hoe ziet deze 
mogelijkheid er uit? 
3. Plaatsing van vergunninghouders in alternatieve woonvormen betekent dat er minder 
woningen uit de sociale huurwoningenvoorraad nodig zijn voor vergunninghouders  en er 
dus meer beschikbaar zijn voor inwoners van Zaanstad. Waarom zijn de inspanningen 
voor alternatieve woonvormen dan toch verlaagd op basis van de lagere taakstelling?  
4. Welke inspanningen zijn er nog met betrekking tot plaatsing van vergunninghouders 
in alternatieve woonvormen? 
5. Zijn er alternatieve woonvormen beschikbaar die nu niet (meer) worden gebruikt door 
vergunninghouders maar mogelijk wel geschikt zijn voor andere inwoners van Zaanstad? 
Zo ja, maken wij gebruik van deze mogelijkheid? 
6. Het realiseren van de huisvestingstaakstelling heeft volgens de brief geen financiële 
consequenties. Betekent dit dat de kosten voor het plaatsen van vergunninghouders gelijk 
is aan de vergoeding die wij ontvangen vanuit het Rijk? Zo nee, hoe ziet het verschil er 
uit? 
7. Verhuizing/plaatsing van vergunninghouders wordt (deels) uit het bijzondere bijstand 
budget gedekt. Kunt u ons een statusupdate geven mbt de uitnutting van het bijzondere 
bijstand budget? 

 
Namens de fractie van VVD Zaanstad, 
Stephanie Onclin 
 

 


