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•WI ESJE PROCÉE : 	is leeftijdsdiscriminatie." 	 :,: 	- : 	 men en naar die woning vragen." l •
,'. " 	 ,. 	, • 	, 	i,1.4 het een rolstoeltoegankelijie 	. i . 	,:, 	.,:t,- ::,•:.! 	- - 	• 	WoonPriesland leeft de regels iets 
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LEEUWARDEN Wooncorporaties Et- . Woning of serviceflat, dan is het be- ,. _;:. 	• , . . . . . 	 strenger na. De corporatie hanteert: 

•'!,.,' 	: 
 

kien en WocinFriesland maken zich ;•grijpelijle dat senioren die Woning. .- 	•:0-:-.-, ...1, _.1  - ._... ' 	 alleenleeftijdsgrenzèn voor longe- . 
.:. '' . ' l• schuldig aan:leektildSd)strimiriatie toegewezen krijgen. In andere 	: L.,ep,itygsgrens. , ......... • 	 ren tot 23 jaar; dit vanwege de lagere 
.•-,.. . :. . . ..bij de toewijzing .  van hUunvonin-. len mag er geen eis aan de leeftijd ,,,...á.4. i.:.,.. . ;.,,---:; ,.--ét, i. 	. 	huursubsidie, en Ouderen vanaf -55 : • . 
:.: ::: • ' 	en.. 'Dat vindt • de s  Nederlandse -  wordengesteld", aldus Komdtair.: .: ..v. 1.4 .. '.."!::,ƒ1•••-V.14.1,..! . •-f, L ( 	jaar. Maar, ook hier zitten .'gewone 	' 

Woonbond. 	-- 	 Klaas van deiVeenVan'flunrders ne cinteey ..trill . 	woningen tussen die gekenmerkt' 
i ....: 	! • 	 ' 	- : : -vereniging: De Bewonersraad Fries- ,7i, .'2. - . 7 ". ,, , , , ::. ..,,,.. ;471 	.. Zijn in overleg met .bewonerScom- .. 	i . 

bOor dit beleid -staan: er nu bijna. land (HDPO stelt dat de oorzaak Van • jeeibijarrtelej, i;  , 	. 	misses. .... 	...! . • • : - . - . 	j 
•,.--, 	honderd huurwoningen leég; Oindag-! ,  .. het probleem ligt inde :invloed Van '...,'- .-.. -, .:' ., .. 4„ - :',Ïsfir.'g•:.-.. -: '..:, .•!4'-;„ 	„Dit de Woonbond zegt dat. dit 	! 

:::„! 	• 	er geen Passende reacties op icwa- -..- bétionetacCatnnissies. „Deze . com- .-' : ''''' '` ,'•:- ....- "f.: •.' ', ::'•: 	.., 	niet Mag, valt me.elgenlijk.wat rauw 	] 
• Men: Sommige woningen zijn al missies Mogen zeggen wie ze in het • • ' : ' ' : .- • - ! • -:' ' • 	op mijn dak', zegt Margret Hoek- 	I 

sinds april van dit jaar onbewoond. complex Willen. Jongeren en kinde- :licht Sdlaafsma toe. ,,En als Op senio- man van Woonfrieslánd. ;slans doel 

	

 
• Elkien spant de kroon met 71 leeg- ren zijn dan soms niet gewenst en de renwoningen Veel jongere mensen is natuurlijk : om . zoveel mogelijk 	• i 

, 	.• -. : Staande woningen. haarbij worden woningbouwvereniging gaat daar in ' reageren, kijken we of de gestelde , mensen een woning .tè bieden, niet 	1, 
• r. -  verschillende leeftijdsgrenzen ge- mee." 	• 	- 	, . 	, 	leeftijdsgrens wel nodig is."•-.,•: ,:. 	om doelgroepen Uit te - Sluiten. Maar . 	1 

,-' 	-• 	•- . -- 	: hanteerd, variërend van jonger dan 	Mia Schaafsma van Elkien geeft '. Via de websité van Flkien kannen je kunt je wel voorstellen dat als we • 	' 1 
.29 tot 40-plus en 55-plus. Woon- ' toe dit het beleid wordt aangepast te jonge woningzoekenden', echter • een jong stel tussen senioren kenen, 	i 

. ' : 	Friesland stelt in één geval deels dat aan wensen vin de bewoners. „Dat is niet reageren °P. -de 55-.Piiishilizen er overlast kan ontstaan." 	 1 
;',t''''  .. 	• `de leefstijl moet passen bij senid- . van belang voor de leefbaarheid. De Ook-Wanneer dit geen Serviceflats 	Beide corporaties geven aan. dat. . 	1 ,. 

.. 	. 
 

renwoningen'. 	, 	samenstelling: in ',een -  coiliplex, Is aijp.:,:gr::tforseldkft, dan een melding als er klachten zijn over dit beleid,' ze 

	

 
•„lk kan me niet voorstellen .dat daarvoor yari belang." 	 inérti bent te 	Vodr deze wo- er kritisch naar zullen kijken. Hoek- 	I 

daar legitieme redenen voor zijn", 	;,Als woningen. te lang leegstaan ninekiehaafinia ziet dat niet als een Man: „We doen het- al jaren zo, maar 
,-.!... : . jtageertlanniéKomduur van de Ne- ,  ; omdat er geen :55-plussers-reageren, probleem.- ;;Er- kunnen:nog , steeds het is: goed dat deze vraag gesteld . 
'• - - • , derlandie Woonbond verbaasd. ,,Dar - lijdt& de leeftijd Omlaag 'bijgesteld", : ' wet Sgereiriiin- ,  die dan langska,  wordt" -• • • ' : 	, - -- - -- -- -. . - ..- ..... . 
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Gemeente: huurbeleid • 	- 	. is aan corporaties  

. 	.. 	. , 
LEEUWARDEN 	De 	gemeente 	verdeeld in categorieën, vanlon- 
Leeuwarden-heeft geen beleid 	ger dan 29 tot 40 -plus:én 55;plus. 

	

. als het gaat om de toewijzing 	met een leeftijd buiten .dia,cate- 	 . 
van woningen : in de 'sociale' , gOrie, b reageren op da vionirig 
huursector. 	. 	niet mogelijk. 	. 	. •• '. . 	. : 	-: 

	

De gemeente geeft aan dat de 	 . 
Zaterdag berichtte de Leeuwaider 	verantwoordelijkheid bij de Wci 7..,  
Courant dat Elkien en WoonFries- 	-ninOrêttwveienigingeligt. ,pe.  

land woningen toewijzen op ha- 	druk it hier niet zo boog datiri,7 ,  
sis van . onderscheid in :leeftijd. 	grijpen door da ,  gemeente nodig ' 

. 	• Dat 	is 	leeftijdsdiscriminatie, 	is"; zegt de Woordvoerder van 
vindt de Nederlandse Woonhond. 	Wethoude,r Isahelle Diks. Er is wel . 	. 
In Leeuwarden staan door deze 	een afname te zien in: de vraag . 	 . 
. manier van toewijzen,: nu 'ruim 	naar' seniorenwonirliken. ;;Irán- . . 
veertig 55-plus:woningen leeg. ; 	, daar misschien ook de leegstand. 

	

De huurwoningen van de Frie- 	Het kan geen kwaad om daarom 
se huurgiganten worden onder 	naar de toewijzing te kijken." 



VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN 
MAROWUNESTFtAAT 8-C 8931 BT LEEUWARDEN 

Telefoon: 058-2671636 E-mail: verpel@online.n1  en pel@verpel.demon.n1 

AAN DE DIRECTIES VAN 
DE WONINGCORPORATIES 
ELKIEN EN WOONFRIESLAND 

Per fax naar: 
nr. 0513-635777 (Elkien) 
nr. 0566-629199 (WoonFriesland) 

Onderwerp: 
- Woonruimteverdeling 

Leeuwarden, 1/9/2014 
Geachte directies, 

Op zaterdag 16/8/14 troffen we op de voorpagina van de Leeuwarder 
Courant bijgaand verhaal aan. (zie bijlage) 

Het ging over uw woonruimte verdeelsysteem, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar 
leeftijdscategorieën. De Nederlandse Woonbond sprak desgevraagd van leeftijdsdiscriminatie. 

Op uw websites hebben wij hierover weinig kunnen vinden. Wanneer wij kijken naar uw 
woningaanbod op uw websites, dan vinden wij daar o.a. woningen waar bij staat: voorrang voor 
woningzoekenden jonger dan 23 jaar (vrij weinig) en voorrang voor 55-plussers. Ook andere 
leeftijdsgrenzen blijken voor te komen: jonger dan 29 jaar (je zult net 30 geworden zijn) of 40-plus (je 
bent 39 jaar oud) 
Wij spraken met de journaliste Wiesje Procee. Zij had dit uitgetest en de realiteit bleek anders: niet 
voorrang  voor 55-plussers, maar exclusief  voor bijv. 55-plussers. 

Het woord "voorrang" zou nog opgevat kunnen worden als: eerst kijken we of een 55-plusser in 
aanmerking komt, reageert geen enkele 55-plusser, dan benaderen we de bovenste op de reguliere 
wachtlijst (langste wachttijd) Maar dat blijkt dus anders te zijn: Geen 55-plusser, geen woningverhuur. 
Wat dus kennelijk leidde tot 71 leegstaande woningen alleen al bij Elkien en 100 in totaal... U heeft 
dus liever leegstand dan dat u die woningen aan anderen toewijst en neemt de huurderving voor lief. 
Voor ons onbegrijpelijk, mede gezien in het licht van de o.i. krappe sociale huurmarkt en de huurders 
die wegens sloop/nieuwbouwplannen elders gehuisvest moeten worden, permanent of in een 
wisselwoning. 

Deze hele leeftijdscategorisering berust op onjuiste uitgangspunten. In het verleden hebben we wel 
met woonruimte verdeelsystemen bij u of uw rechtsvoorgangers te maken gehad, waarbij openlijk 
sprake was van een doelgroepen beleid. Wij hebben dat toen "zuid-afrikaanse thuislanden politiek" 
genoemd. Nu gebeurt dat kennelijk nog steeds, alleen meer versluierd. 

Een doelgroepenbeleid wil zeggen: er worden door de corporatie vermeende groepseigenschappen 
gedefinieerd en vervolgens wordt dat etiketje op die groep geplakt. Jongeren zijn zus of zo en willen 
dit of dat, ouderen zijn zus of zo en willen dit of dat. Alleenstaanden zijn dit of dat en willen zus of zo, 
gezinnen idem. Gij zult "soort bij soort" wonen, luidt het gebod, waarbij de soorten mensen op 
patriarchale wijze door de corporatie wel even verzonnen worden. 
Daar zit vooral achter: de vermeende "leefstijl" die groepsgewijs bedacht en verondersteld wordt. 

Maar ieder mens is anders: groepen hebben geen leefstijl, individuele personen hebben elk hun eigen 
"leefstijl" . Ooit woonde iedereen door elkaar heen (t.m. de 70-er jaren) en er waren nauwelijks 
problemen. Voor de huurder die zich misdraagt, is er zoiets als "dossieropbouw" en de rechter als niets 
helpt, maar u weet op voorhand al wie deugt en wie niet en wie naast wie mag wonen. 
Er zijn ook rustige jongeren en buitengewoon vervelende bejaarden... 



Onthullend is in dit verband het verhaal van dhr. Van der Veen van De Bewonersraad over de invloed 
van huurdersgroepjes en bewonerscommissies op de woningtoewijzing in "hun" blok woningen. 
Tenminste: ze doen alsof het hun woningen zijn... 
Wij nemen u het meest kwalijk dat u als corporatie uw oren laat hangen naar deze zichzelf benoemd 
hebbende buurt-burgemeestertjes die menen een ander de maat te moeten nemen. Dit geldt voor beide 
corporaties want betrokken journaliste meldde ons: als een Bewonerscommissie bij Elkien vraagt om 
voor bijv. hun flatblok de woningtoewijzing te wijzigen, bijv. geen jongeren o.i.d. dan doet Elkien dat 
gewoon... Ja, je moet woningtoewijzing vooral overlaten aan de zittende huurders... 
Overigens ligt hier naar onze mening ook een taak voor de huurderskoepels Nieuw Elan en 
De Bewonersraad, waar voornoemde groepjes bij zijn aangesloten, om dit soort "inspraak" te 
corrigeren. 

Als voorbeeld werd genoemd: "jongeren en kinderen niet gewenst". Als in een dergelijk complex een 
alleenstaande vrouw woont en zij krijgt een kind, gaat u haar dan soms uit haar woning zetten? Of 
komt de Bewonerscommissie haar beklag doen?! 
En over het op voorhand weigeren van huishoudens met kinderen: we kunnen ons iets voorstellen bij 
de een-kamer HAT-eenheid, bijv. Oosterkade of kazerne, maar anders niet. Hoewel: met een kind erbij 
zoek je toch iets groters uit? Dat doe je toch zelf? Het bij toewijzing stellen van een grootte-norm door 
de corporaties in de zin van: maximaal zoveel personen, gerelateerd aan de woninggrootte is een stuk 
objectiever dan hoe het kennelijk nu op dit punt gaat. 

Voor de goede orde: wij hebben geen problemen met het bij voorrang toewijzen van bouwkundig 
aangepaste woningen aan gehandicapten en ouderen. Veel andere woningen zijn veelal nog gebouwd 
met rijkssubsidies, nog voor de bruteringsoperatie, bedoeld om de bouw mogelijk te maken voor 
iedereen, niet voor een specifiek aangewezen doelgroep. Hoe zit het met de toenmalige 
subsidievoorwaarden? 

WoonFriesland motiveert de leeftijdsgrens voor jongeren tot 23 jaar door te wijzen op de huurtoeslag 
die ze niet krijgen als de huur hoger is dan EUR 389,05 
Dan houd je wel erg weinig woningen over voor hen, mede dankzij de jarenlange sloopdrift en het 
terugbouwen van huizen die voor hen onbetaalbaar waren en de in de loop van de jaren fors gestegen 
huren. Maar waarom wordt er van uit gegaan dat elke jongere huurtoeslag nodig heeft? Moet hier niet 
eerder gekeken worden naar de huur/inkomensverhouding in die zin, dat die niet zo extreem hoog mag 
zijn dat men vrijwel zeker in de problemen komt? En voor wie bijv. 22 is: na 1 jaar krijgt men voor de 
woning duurder dan 389,05 wél huurtoeslag. Hier zou men in overleg met de woningzoekende toch 
wat soepel mee om moeten gaan. Het kan gaan om mensen die echt dringend weg moeten uit een 
slechte situatie. 

Hoe zagen wij de woonruimteverdeling graag: 

1.Alle leeftijdscriteria vervallen. 
2. De allergoedkoopste woningen d.w.z. tot 389,05/mnd worden bij voorrang aangeboden aan de 
laagste inkomens, ongeacht leeftijd. Volgt geen reactie, dan wordt een dergelijke woning aangeboden 
aan iedereen. (Langste wachttijd eerst) Leegstand wordt zoveel mogelijk voorkomen. 
3. Bouwkundig aangepaste woningen worden bij voorrang aangeboden aan gehandicapten en ouderen. 
(blijft zoals het nu is) 

In afwachting van een reactie van uw kant, teken ik, mede namens de overige leden van het Dagelijks 
Bestuur, 

(J. Bakker) 

Secretaris vereniging PEL 

Bijlage: LC -bericht 16-8-14: Leeftijdsdiscriminatie in sociale huursector. 
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Secretaris Johan Bakker In • de 	- 
I 

• zonder aCht te‘;:sraan opleéitiden, 	 • brief: „Leefstijlen zijn niet aan leef- 
' 	tiiiiirderhuurcleisbelan- 	. . .. : 	 tijden 'gebonden. Er zijn rustige jon- •zegt 

• 	 Ub BEL 	 Er zijn. rustige - 	geren en vervelende :bejaarden. 
. 	 . 	• , 	 Maar u. weet op ' voorhand al wie 

In -deie krant werd vorige maand j, Ongeren. en 	deugt en wie niet en wie naast wie • • 	 _i , •• bkOtgelegd•  dat ' Wodifrieslantl én 	vervelen de '' 	mag Wonen. V-roégeryiroondeieder-. • 
•ijlden de leeftijd van nyoningioetteri- 	. 	. 	• 	 een door elkaar heen én waren er 

den 	als doorslaggevend criteri- 	bejaarden'.. 	nauwelijks problemen." 
' tuirgebrtnicen bij:woningtoewijzing 	, 	• 	. 	Het PEL laakt In de brief ook de 

• `bilétianvarctert, :•"' 	' '-'- '.• '' •• • ‘ 	. 	 -: 	- - . 	ruimte voor invloed van huurders:- 
' Het', leeftljdátindersChéld" wordt 	pelt de praktijk als 'patriarchaal' en- 	groepjes 'op de toewijzingvan wo- 

door de corporaties voor deir.andi- 	!versluierde, 	thuis-landenpelitiele, 	ningen irrhunstraat Of aripra-teinen- 
dein-huurders niet ingclitélijk ge- 	 waarbij op grond :van .' leeftijden • tericomPlex. : Corporaties •, zouden 
maakt enuoknérgens iiperánar Vet- 	groepseigenschappen_ worden ,  ver- 	hun oren niet moeten-laten hangen 
:antwoord: '' - 	i 	. 	. 	- 	ondersteld die Vervolgens op indivi- 	naar. „zelfbenoeindé buurtburge- 
• . Platform Een- en twe epersoons- 	duel van toepassingwordén. De ver- 	meestertjes"; schrijft het huurders- 
h

•
uishoudens •̀•••teátn4áiden -".. bestem- 	eniging heeft bij beide verhuurders 	platform» 	. • , 
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Woon  e si a n d 

Vereniging PEL 
Marowijnestraat 8-C 
8931 BT Leeuwarden 

Heerenveen, 11 september 2014 

Onderwerp 	: woonruimteverdeling 

Geachte heer Bakker, 

Naar aanleiding van het artikel in de Leeuwarder Courant over leeftijdsdiscriminatie bij 
woningtoewijzing op 16 augustuejl. heeft u ons uw zienswijze op woonruimteverdeting gegeven in 
uw brief van 1 september jl. 

In uw brief gaat u in op wat u beschouwt als de dagelijkse praktijk bij corporaties. Ook doet p ons 
een aantal aanbevelingen niet betrekking tot de woonruimteverdeling. Graag willen wij ingaan op 
wat u schetst ten aanzien van de werkwijze van onze organisaties en op de aanbevelingen die u 
ons doet. 

Werkwijze Elkien 
Het artikel in de Leeuwarder Courant heeft een nadelige uitwerking op de beeldvorming over een 
evenwichtige verdeling van woningen. Door het artikel is helaas ook een aantal misverstanden 
gerezen over woonruirnteverdeling. Elkien hanteert slechts één leeftijdscriterium, namelijk het 55+ 
label. Dit label is van toepassing op woningen die qua voorzieningenniveau in de woning of in de 
woonomgeving bijzonder geschikt zijn voor de doelgroep senioren. Andere leeftijdscriteria kent 
Elkien niet Wel wordt in een aantallen gevallen, bijvoorbeeld bij de zogenaamde studio's, het 
advies gegeven dat de woning geschikt is voor jongeren. 

Het 55+ label is bovendien nooit aanleiding voor leegstand. In de situatie dat een seniorenwoning 
niet gehuurd wordt door iemand van 55+, dan is het vrij aan andere woningzoekenden om te 
reageren. Als een woning dan niet verhuurd wordt, dan komt de woning op de direct te huur lijst. 
Op dit moment staan er 28 seniorenwoningen op deze lijst, waarvan 17 woningen in de pas 
opgeleverde Eikenflat en 11 seniorenwoningen in met name Bilgaard en de Vrijheidswijk. 

In de complexen waar Elkien een 55+ label hanteert, hechten onze bewonerscommissies vaak 
veel waarde aan de toewijzing aan bewoners uit die leeftijdstategOrie. Echter, als het alternatief 
leegstand zou zijn, dan vinden zij verhuur aan een kandidaat uit een andere leeftijdsgroep een 
prima optie. U geeft aan dat u weet van complexen waar op initiatief van de bewonerscornmissie 
het label van het complex veranderd is. Wij vernemen graag van u waar zich dit heeft voorgedaan, 
omdat wij dit geen wenselijke ontwikkeling vinden. 
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Werkwijze WoonFriestand 
Voor WoonFriesland is uitgangspunt van beleid een optimale keuzevrijheid voor haar doelgroepen 
van beleid, in principe zonder selectievoorwaarden. Als sturing van woonruimteverdeling dringend 
gewenst is, stuurt WoonFriesland d.m.v. labeling. WoonFriesland kent momenteel 4 labels, te 
weten: 
- Voorrang 55 jaar en ouder' 
- Uitsluitend 55 jaar en ouder 
- Voorrang < 23 jaar 
- Uitsluitend < jaar 23 jaar 

Toepassing van iabeling is afhankelijk van het woningtype, huurprijs, huurtoeslaggrens of 
woonplaats en wordt ook ingevoerd na overleg met bewonerscommissies. 

Binnen ons bezit heeft 72% geen label en is daarmee voor iedereen toegankelijk. 28% is gelabeld 
volgens bovenstaande normen. Daarvan is 10% gelabeld ais 'uitsluitend bestemd voor... .leeftijd' 

De labeling 'voorrang voor.....leeftijd wordt door WoonFriesiand toegepast in situaties waarin uit 
de aard van de woning geen bijzondere geschiktheid voor een bepaalde doelgroep wordt gevraagd 
maar door WoonFriesland wel als gewenst wordt geacht. De ,intentie van WoonFriesland is bij deze 
vorm van labeling om hiermee passende huurders voor passende woningen te vinden. 
Achtergelegen doelen daarvan zijn het bevorderen van leefbaarheid in wijken en wooncomplexen 
en het voorkomen van tegengestelde woonbelangen en mogelijke overlast daardoor. 
Bovenstaande woonruirntevercleling leidt niet tot klachten van huurders, HDBF en gemeente. 

Onze visie op uw aanbevelingen 
Uw eerste aanbeveling betreft het laten vervallen van alle leeftijdscriteria. Voor onze complexen 
met het 55+ label blijven we, gezien de aard en voorzieningen van het complex, de labeling 
hanteren. De corporaties hebben extra geld geïnvesteerd in deze bijzondere voorzieningen. Dus 
vinden we dat we deze woningen moeten inzetten voor de groep die ook het optimalagenotheeft 
- of op korte termijn kan krijgen — van die voorzieningen. 
Voor de studio's en dergelijke blijven we werken met het advies van 'geschikt voor'. In overleg met 
woningzoekenden kan dan bekeken worden of de verwachting van de nieuwe huurder en de 
bewoners in het complex met elkaar overeenkomen. WoonFriesland heeft tot doelstelling haar 
labeling te verminderen vanuit de wens om eenduidiger te werk te gaan. 

Het reserveren van de goedkoopste woningen voor de mensen met de laagste inkomens past 
onvoldoende bij ons huidige uitgangspunt `Wonen Waar je wilt. Deze individuele keuzevrijheid acht 
de Woonbond ook van groot belang. 

Deze aanbeveling van uw kant is binnen de landelijke politiek op dit moment wel onderwerp van 
gesprek. Het valt dan ook niet uit te &uiten dat in de uitwerking van de huisvestingswet hier andere 
keuzes in gemaakt worden. 
Wij blijven woningen waarin bouwkundige aanpassingen gedaan zijn met voorrang aanbieden aan 
senioren of huurders met een fysieke beperking. Echter, dit is niet in alle gevallen haalbaar omdat 
we niet altijd op het juiste moment een kandidaat hebben die voor een dergelijke aangepaste 
woning in aanmerking komt In die gevallen is voor ons leegstand geen optie en verhuren we de 
woning aan een andere woningzoekende. 

Wanneer bij voorrang voor bepaalde leeftijd er geen woningzoekende met een passende 

leeftijd reageert, dan is de zoekduur voor de meest aansluitende leeftijd doorslaggevend. 



elkien 

Tot slot 
Wij danken u voor uw constructieve bijdrage aan deze discussie en vertrouwen erop dat we u met 
deze reactie voldoende geïnformeerd hebben. 

Met 

Drs. A. Bonn a 
Directeur beJfaer Elkien nd 


