
GS brief aan Provinciale

Staten

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602

2509 LP  Den Haag

T 070 - 441 66 11

www.zuid-holland.nl

Datum 

28 juni 2022

Ons kenmerk

PZH-2022-808913378

DOS-2020-0001473

Bijlagen

1

Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Wijzigingsbesluit Subsidieregeling sociale woningbouw regio

Haaglanden Zuid-Holland - juni 2022  

Geachte Statenleden

Met deze brief informeren wij u over ons besluit van 28 juni 2022 tot wijziging van de

Subsidieregeling sociale woningbouw regio Haaglanden Zuid-Holland. Deze wijziging

treedt per 1 juli 2022 inwerking en de subsidieregeling zal op 15 september worden

opengesteld voor aanvragen. In de tussentijd kunnen gemeenten hun eventuele

subsidieaanvraag voorbereiden en wordt gelegenheid geboden tot ambtelijk

vooroverleg. 

Het wijzigingsbesluit heeft tot doel om de subsidieregeling en voorwaarden daarvan

gerichter te laten aansluiten bij de doelstellingen van het in en met de regio

ondertekende Tussenakkoord ‘Samenwerken aan een solide woningmarkt in

Haaglanden –  de eerste stap 2021-2030’1. Met de wijziging wordt tegemoetgekomen

aan het spreidingsdoel en de conclusie daarover van het Tussenakkoord, door twee

elementen aan te passen: 

 Als weigeringsgrond voor aanvragen is toegevoegd dat subsidie slechts wordt

verleend als de aanvrager het Tussenakkoord ‘Samenwerken aan een solide

woningmarkt in Haaglanden – de eerste stap 2021-2030’ heeft ondertekend.

 In het geval van gelijktijdig inkomende aanvragen of bereiken van het

subsidieplafond is een rangorde van behandeling van aanvragen opgenomen. 

                                                          
1 Dit Tussenakkoord is op 17 december 2021 ondertekend door gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg,

Pijnacker -Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer, de in de vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden

samenwerkende woningcorporaties, de Samenwerkende Huurdersverenigingen Haaglanden en de provincie Zuid-

Holland.
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Omdat het subsidieplafond voor 2022 aanmerkelijk lager is dan vorige periode 2021

vragen ook enkele meer praktische zaken om aanpassing van de regeling. Het betreft

het feit dat dit jaar één aanvraag per aanvrager kan worden ingediend, het maximum-

en minimumbedrag van de aanvraag en de openstelling van de aanvraagperiode.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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