
 
 
 
Zwolle, 11 maart 2012 
 
 
Beste leden van de Stuurgroep Woonruimteverdeling (vertegenwoordigers van de 
woningbouwcoöperaties Deltawonen, Openbaar Belang en SWZ in Zwolle), 
 
 
In mei 2011 is het nieuwe woonruimteverdeelsysteem ingevoerd in Zwolle en Kampen. Zeer 
recent zijn de eerste cijfers over het functioneren van dit systeem bekend geworden. Daarbij is 
duidelijk geworden dat met name het functioneren van de spoedmodule, bedoeld voor urgente 
woningzoekers, ‘geoptimaliseerd’ dient te worden.  
 
De hulpdienst van de SP Zwolle wordt regelmatig geconfronteerd met de problemen van 
urgente woningzoekers. Enkelen van hen verkeren (of hebben verkeerd) in een schrijnende 
situatie. Mensen, omringd door vele hulp/zorgverleners en hun instanties, die stuk voor stuk 
vanuit hun deskundigheid de woningbouwcoöperaties verzoeken met spoed te bemiddelen 
naar een woning. Doorgaans is de reactie dan begrijpend, dat wil zeggen dat de problemen 
onderkend worden maar dat er helaas voor de betrokkenen geen andere weg is dan vooral te 
blijven reageren in de spoedmodule.  
 
Formeel is deze reactie misschien juist, omdat met de invoering van het systeem de 
urgentieregeling van voorheen inderdaad is komen te vervallen. Alleen, met het vervallen van 
deze regeling is het verschijnsel “zeer urgente woningzoeker” niet uit de wereld geholpen, 
ervaart onze Hulpdienst. Het is ook deze, onzes inziens blinde vlek in het 
woonruimteverdeelsysteem, die ons grote zorgen baart.  
 
Door simpel en alleen te (blijven) reageren in de spoedmodule worden problemen of 
noodsituaties van woningzoekenden niet altijd zichtbaar, laat staan dat er op korte termijn, dat 
wil zeggen binnen enkele weken tot maanden, een oplossing te verwachten is. 
Alhoewel een urgent woningzoekende, door veel en consequent te reageren in de 
spoedmodule, zijn/haar kansen om snel aan woonruimte te komen kan vergroten geeft dit op 
zich geen enkele garantie dat er ook snel een woning beschikbaar komt, omdat toewijzing 
uiteindelijk door middel van loting plaatsvindt.  
 
De SP is van mening dat de spelregels van de spoedmodule onvoldoende recht doen aan de 
soms schrijnende situaties van urgent woningzoekenden. Zij zijn kanshebbers in een systeem 
geworden dat voor de één voordelig uitvalt en voor de ander niet, ongeacht de problemen die 
er spelen. Daarnaast worden de eigen inspanningen van een urgent woningzoekende om aan 
woonruimte te komen in dit systeem onvoldoende beloond. Wij komen dan ook tot de 
volgende vragen. 
 
1. Is de positie van zeer urgent woningzoekenden in het nieuwe woonruimteverdeelsysteem 

door de Stuurgroep geëvalueerd en wat zijn de cijfers hieromtrent? 
 



2. Zijn/worden ervaringen van urgent woningzoekenden zélf en derden, bijvoorbeeld 
hulpverleners en instanties, meegewogen in deze evaluatie?  

3. Onderkent de Stuurgroep dat er woningzoekenden zijn die in een dergelijke (acute) 
noodsituatie verkeren dat reageren in de spoedmodule geen afdoende, dat wil zeggen snelle 
en gegarandeerde oplossingen biedt? 

4. Gaat de Stuurgroep iets ondernemen om de positie van dergelijke woningzoekenden te 
verbeteren en zo ja, wat? 
 

Wij hopen van u een spoedig antwoord op onze vragen te ontvangen, 
 
namens de SP in Zwolle; 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Koen van Baal 
Afdelingsvoorzitter SP Zwolle 
------ 
T 06 417 757 17 
E zwolle@sp.nl 
I www.zwolle.sp.nl 
 


